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بسم اهلل الرمحن الرحقم                                                     

                                                    : احلؿد هلل وحده والصالة والسالم عذ من الكبي بعده وبعد 

 (إحقاءادوات  كتاب- االبتفاج يف رشح ادـفاج )رسالةاداجستر فؼد اشتؿؾت

                                    :عذ ادوضوعات اآلتقة؛  دراسًة وحتؼقؼًا - لإلمام عيل بن عبد الؽايف السبؽي 
: مقدمة وقسمين

 . ، وخطَّة البحث ، وأسباب اختقاره  عذ أمهقَّة ادخطوطتشتؿلاو :المقــدمـــة 
 :  عذ أربعة مباحثتشتؿلاو  ::  الدراسة: الدراسة:   القسم األولالقسم األول

، عرصادملف احلديث عن  وفقه  ،كبذة خمترصة عن صاحب ادتن:  ادبحث األول

حقاته ، وآثاره العؾؿقة ، وشقوخه وتالمقذه ، وكشلته ، واسؿه وكسبه ومولده و

. وفاته ، ومؽاكته العؾؿقة وثـاء العؾامء عؾقه ، والعؿؾقة 

مــزلته يف و ، أمهقة الؽتاب احلديث عن وفقه ،كبذة خمترصة عن ادتن : ادبحث الثاين 

. التَّعريف بلهم رشوحه ، ومـفج ادملف يف الؽتاب ، وادذهب 

  عرص الشارح احلديث عن  وفقه ،ح لرشالتعريف بصاحب ا:  ادبحث الثالث

حقاته  ، وةيآثاره العؾم ، وشقوخه وتالمقذه ، وكشلته ، واسؿه وكسبه ومولدهو

.  وفاته ، ومؽاكته العؾؿقة وثـاء العؾامء عؾقه ، والعؿؾقة

ح : ادبحث الرابع كسبة  ، و دراسة عـوان الؽتاباحلديث عن وفقه ،التَّعريف بالرشَّ

 ، أمهقة الؽتاب وأثره فقؿن بعده ، ومـفج ادملف يف الؽتاب ، والؽتاب إىل مملػه

. كؼد الؽتاب  ، وموارد الؽتاب ومصطؾحاتهو

: التَّحقيق:  القسم الثاني .  ، والـص ادحؼق ، وبقان مـفج التَّحؼقق شتؿل عذ متفقد يف وصف ادخطوط وكسخهاو 

ثم ذيؾت البحث بػفارس متـوعة لآليات واألحاديث واآلثار واألعالم والغريب 

   .الؼبائل وادصادر وادراجع وادوضوعات وواألماكن والبؾدان 
 

ماجد بن كغقؿش األمحدي :                                  إعداد الطالب 

 كارص بن حمؿد الغامدي/ د :                                      إرشاف 
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المػدمظى                                                                  
 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ، محدًا يمثػمًا ـمٞم٤ًٌم ُم٤ٌمريم٤ًم ومٞمف يمام حي٥م ويرى ، واًمّمالة 

واًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞماًم 

: يمثػمًا إمم يقم اًمديـ ، وسمٕمد 

ومال ختٗمك ُمٙم٤مٟم٦م قمٚمؿ اًمٗم٘مف سملم قمٚمقم اًمنميٕم٦م ، ومٝمق ُمٜمٝم٤م سم٤معمحؾ إؾمٜمك ، وإًمٞمف ٟمدب 

اًمٙمت٤مب : قمٚمامء اًمنمع أٟمٗمًٝمؿ ًمتقوٞمح أطمٙم٤مُمف وشمٌٞملم ُم٘م٤مصده ُمـ ُمٜم٤مهٚمف اًمٕمٔمٛمك 

واًمًٜم٦م ، وأومٜمقا أقمامرهؿ ذم دراؾمتف واًمت٠مًمٞمػ ومٞمف ، ومج٤مءت ُمّمٜمٗم٤مهتؿ هم٤مي٦م ذم اًمٌٞم٤من 

واإلشم٘م٤من ، وٓؿمؽ أن ُم٤موصٚمٜم٤م ُمـ آصم٤مرهؿ أىمؾ سمٙمثػم مم٤م شمريمقه ، وُم٤ممل حي٘مؼ ويٜمنم 

ًمٌٕمض - وًمف قمٔمٞمؿ اًمٗمْمؾ واعمٜم٦م - ُمـ يمتٌٝمؿ أوٕم٤مف ُم٤مظمٚمٗمقه ، وىمد ين اهلل 

اإلظمقة ُمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ احلّمقل قمغم خمٓمقط ٟمٗمٞمس ًمٕم٤ممل ضمٚمٞمؾ ، أٓ وهق يمت٤مب             

ًمإلُم٤مم قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل رمحف اهلل ، ومرهمٌقا إمم  (آسمتٝم٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج  )

ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م اًمنمقمٞم٦م أن خيرضمقه إمم اًمٜمقر ، وأن يزيٚمقا قمٜمف ريم٤مم اًمٖم٤ٌمر 

. ومت٘مٌؾ اًم٘مًؿ رهمٌتٝمؿ سم٘مٌقل طمًـ 

 ُمـ اعمقمم ين زم وىمد
ٍ
شم٘مدم أٓ وهق يمت٤مب إطمٞم٤مء           يمت٤مب املال احلّمقل قمغم ضمزء

.  ومرهم٧ٌم ذم حت٘مٞم٘مف إيمامًٓ عمتٓمٚم٤ٌمت درضم٦م اعم٤مضمًتػم اعمقات ،

ومنمقم٧م ذم إقمداد هذا اًمٕمٛمؾ طم٥ًم ضمٝمدي : ُمٕمؽموم٤ًم سم٤مًمت٘مّمػمواخلٓم٠م ، ؾم٤مئاًل اعمقمم 

. أن يٖمٗمر ظمٓم٠مي وزًمكم 
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قمغم قم٤ٌمرٍة ًمٚمِمٞمخ حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌداحلٛمٞمد رمحف اهلل يّمػ ومٞمٝم٤م طمٞمٜمٝم٤م ووىمٗم٧م 

أطِم٥مُّ أن شَمٕمٚمَؿ أنَّ اجلٝمد اًمذي  ): ُم٤ميٕم٤مٟمٞمف ُمـ حي٘مؼ يمت٤مسم٤ًم ُمـ يمت٥م إؾمالف : ىم٤مل 

يٌذًمف ُمـ حُي٘مؼ يمت٤مسم٤ًم ُمـ يمت٥م أؾمالومٜم٤م ٓي٘مؾُّ قمـ اجلٝمد اًمذي يٌذًمف ُم١مًمػ يمت٤مٍب 

طمدي٨ٍم ، سمؾ أٟم٤م أضم٤مهر سم٠من ضُمٝمد إول ومقق ضُمٝمد اًمث٤مين ، وومرٌق سملم ُمـ َيٕمٛمُد إمم 

اعمٕم٤مرف ومٞمخت٤مر ُمٜمٝم٤م ُم٤ميِم٤مء ويَدُع ُمٜمٝم٤م ُم٤ميِم٤مء ، صمؿ ُيٕمؼمر قمام اظمت٤مره سم٤مٕؾمٚمقب اًمذي               

  يرو٤مه ، وسملم آظمر َٓيًٕمُف إٓ إصم٤ٌمت ُم٤مسملم يديف سم٤مٕؾمٚمقب اًمذي اظمت٤مره ص٤مطمٌف

َ اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م شمٕم٤مىم٥ُم  ُمٜمذ ُمئ٤مت اًمًٜملم ، وهق سملم قم٤ٌمراٍت ؿمقهٝم٤م اًمتحريػ ، وهَمػمَّ

 ومٕمروم٧م طمٞمٜمٝم٤م أين أُم٤مم ُمٝمٛم٦ٍم ؿم٤مىم٦ٍم ، وظمِمٞم٧م أن أيمقَن ممـ  .() (....أيدي اًمُٙمت٤َّمب

ُه  : يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر  َؾ ِودَّ : أراد اًمٜمٗمع ومحّمَّ

ـَ اإلطم٤ًمِن ُم٤ميٙمقُن قم٘مقىم٤م    ـْ همػِم ىمّمٍد                                         وُم أراَد ٟمٗمٕم٤ًم وميَّ ُم

: وؾمٞم٘متٍم احلدي٨م ذم هذه اعم٘مدُم٦م  قمغم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م 

 ى:أهموظىالمخطوطى* 
 : مؽاكة ادمفػ افعؾؿقة- أ

يمثرة ُمّمٜمٗم٤مشمف وشمٜمققمٝم٤م واؿمتامهل٤م قمغم اًمتح٘مٞمؼ واعم٘م٤مرٟم٦م ذم قمٚمقم ؿمتك أسمرزه٤م - 1

. اًمٗم٘مف وأصقًمف وقمٚمقم احلدي٨م 

. شمقًمٞمف ُمٜم٤مص٥م قمٚمٛمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ذم اًم٘مْم٤مء واًمتدريس واخلٓم٤مسم٦م - 2

مم٤م يدل قمغم قمٚمق يمٕمٌف ، وُمٙم٤مٟمتف ، صمٜم٤مء يمؾ ُمـ أشمك سمٕمده قمٚمٞمف وقمغم ُمّمٜمٗم٤مشمف - 3

. اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٤ًمُم٘م٦م 

 : افؼقؿة افعؾؿقة دتـ افؽتاب- ب

                                                 

  . 1/6اعمثؾ اًم٤ًمئر  ُم٘مدُم٦م ()
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: صمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف ضمٞمال سمٕمد ضمٞمؾ ، واٟمت٤ًمب مج٤مقم٦م ممـ طمٗمٔمف إًمٞمف : ومٞم٘م٤مل - 1

 . (اعمٜمٝم٤مضمل)

ذوطمف اًمٙمثػم اًمتل ضم٤موزت اعم٤مئ٦م ُم٤مسملم ُمٓمٌقع وخمٓمقط وُمٗم٘مقد ، إمم همػم ذًمؽ - 2

. ُمـ اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت واًمٜمٙم٧م واعمٜمٔمقُم٤مت ، مم٤م يدل قمغم ُم٤ممتٞمز سمف ُمـ اًمتح٘مٞمؼ واًمتدىمٞمؼ 

اقمت٤ٌمره اًمٕمٛمدة ذم ُمٕمروم٦م اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ، سمؾ ُي٘مدم ىمقل اًمٜمقوي هم٤مًم٤ًٌم قمغم ىمقل - 3

. اًمراومٕمل إذا اظمتٚمٗم٤م 

 : افؼقؿة افعؾؿقة فؾؽتاب ادحؼؼ- ج

. يمقٟمف ذطم٤ًم ٕهؿ يمت٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م اعمٕمتٛمدة قمٜمد اعمت٠مظمريـ - 1

ُيٕمد ُمـ أىمدم اًمنموح قمغم اعمٜمٝم٤مج وأوؾمٕمٝم٤م ، وهم٤مًم٥م ُمـ أشمك سمٕمده أطم٤مل قمٚمٞمف - 2

. وأوم٤مد ُمٜمف 

 .اقمتٜم٤مء اًمٙمت٤مب سم٤مٕدًم٦م وٟم٘مد إىمقال ، وقمدم آيمتٗم٤مء سم٤مًمٜم٘مؾ اعمجرد - 3

  : أدبابىاختوارىالمخطوط* 

اإلوم٤مدة ُمـ اعمٜمٝمجٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل اُمت٤مز هب٤م اعم١مًمػ ُمـ طمٞم٨م اجلٛمع سملم اًمٗم٘مف - 1

. وأصقًمف ، ُمع اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمدًمٞمؾ 

. اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب وأصٚمف ، وٓختٗمك ُمٙم٤مٟمتٝمام قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م ىمدياًم وطمديث٤ًم - 2

اعمامرؾم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م عمٜمٝم٩م حت٘مٞمؼ اًمؽماث اإلؾمالُمل ُمـ ظمالل اًم٘مًؿ اًمذي قمٝمد إزم - 3

. سمتح٘مٞم٘مف 
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 خطظىالبحث                                                           

: يٜم٘مًؿ اًمٌح٨م إمم ُم٘مدُم٦م وىمًٛملم                  

:ىالمػــدمـــظى
. ، وظمٓم٦َّم اًمٌح٨م وشمِمتٛمؾ قمغم أمهٞم٦َّم اعمخٓمقط، وأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مره

ى::ىىالدرادظ:ىالدرادظ:ىىىالػدمىاألولالػدمىاألول
: وشمِمتٛمؾ قمغم أرسمٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م

: وومٞمف متٝمٞمد وؾمٌٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م. ٟمٌذة خمتٍمة قمـ ص٤مطم٥م اعمتـ:  اعمٌح٨م إول

. (وؾمٞم٘متٍمقمغم ُم٤م ًمف أصمر ذم ؿمخّمٞم٦م اعمؽمضمؿ ًمف) .قمٍم اعم١مًمػ :  اًمتَّٛمٝمٞمد

. اؾمٛمف وٟمًٌف وُمقًمده : اعمٓمٚم٥م إول     

. ٟمِم٠مشمف : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين      

. ؿمٞمقظمف وشمالُمٞمذه : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م    

. آصم٤مره اًمٕمٚمٛمٞم٦م : اعمٓمٚم٥م اًمراسمع     

. طمٞم٤مشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م : اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس  

. ُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وصمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف : اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس 

. ووم٤مشمف : اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمع    

 

: وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م . ٟمٌذة خمتٍمة قمـ اعمتـ : اعمٌح٨م اًمث٤مين 

. أمهٞم٦م اًمٙمت٤مب : اعمٓمٚم٥م إول  

. ُمٜمـزًمتف ذم اعمذه٥م : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين   

. ُمٜمٝم٩م اعم١مًمػ ذم اًمٙمت٤مب : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م 
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. اًمتَّٕمريػ سم٠مهؿ ذوطمف : اعمٓمٚم٥م اًمراسمع  

:  وومٞمف متٝمٞمد وؾمٌٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م. ح ًمنماًمتٕمريػ سمّم٤مطم٥م ا:  اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م

. (وؾمٞم٘متٍمقمغم ُم٤م ًمف أصمر ذم ؿمخّمٞم٦م اعمؽمضمؿ ًمف)قمٍم اًمِم٤مرح :  اًمتَّٛمٝمٞمد

.  اؾمٛمف وٟمًٌف وُمقًمده: اعمٓمٚم٥م إول    

.  ٟمِم٠مشمف: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين     

.  ؿمٞمقظمف وشمالُمٞمذه: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م   

.  آصم٤مره اًمٕمٚمٛمٞم٦َّم: اعمٓمٚم٥م اًمراسمع    

.  طمٞم٤مشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦َّم: اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس  

.  ُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦َّم وصمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف: اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس 

.  ووم٤مشمف: اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمع     

 

ح : اعمٌح٨م اًمراسمع : وومٞمف ؾمت٦م ُمٓم٤مًم٥م. اًمتَّٕمريػ سم٤مًمنمَّ

.  دراؾم٦م قمٜمقان اًمٙمت٤مب: اعمٓمٚم٥م إول 

.  ٟم٦ًٌم اًمٙمت٤مب إمم ُم١مًمٗمف: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين 

.  ُمٜمٝم٩م اعم١مًمػ ذم اًمٙمت٤مب: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م 

.  أمهٞم٦م اًمٙمت٤مب وأصمره ومٞمٛمـ سمٕمده: اعمٓمٚم٥م اًمراسمع 

.  ُمقارد اًمٙمت٤مب وُمّمٓمٚمح٤مشمف: اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس

. (شم٘مقيٛمف، سمذيمر ُمزاي٤مه واعمآظمذ قمٚمٞمف )ٟم٘مد اًمٙمت٤مب : اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس 

 

.ىىالتَّحػوق:ىالػدمىالثاني
. ، وسمٞم٤من ُمٜمٝم٩م اًمتَّح٘مٞمؼ ويِمتٛمؾ قمغم متٝمٞمد ذم وصػ اعمخٓمقط وٟمًخف
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وأؾم٠مل اهلل أن يٛمتٕمٝمام سم٤مًمّمح٦م ، ؿمٙمري واُمتٜم٤مين ًمقاًمديَّ اًمٙمريٛملم هٜم٤م وأؾمجؾ  

مُه٤م قمغم اًمقضمف اًمذي ُيروٞمف ، وأن يرومع درضم٤مهتام ذم اًمدٟمٞم٤م  واًمٕم٤مومٞم٦م ، وأن يرزىمٜمل سمرَّ

. وأظمرة 

ٟمج٤مز هذا اًمٌح٨م وًمق سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم واًمدقمقة إويٛمتدُّ ؿمٙمري عمـ أقم٤مٟمٜمل قمغم 

 وأن يٕمٓمٞمٝمؿ ُمـ ظمػمي اًمدٟمٞم٤م  ومٞمام آشم٤مهؿ ،اًمّم٤مدىم٦م ؾم٤مئاًل اعمقمم أن ي٤ٌمرك هلؿ

. وأظمرة ومقق ُم٤مي١مُمٚمقن 

 ٟم٤مسسمـ حمٛمد اًمٖم٤مُمدي ومال أضمد إمم/ اًمٙمريؿ اًمديمتقر ذفأُم٤م اًمِمٞمخ اعمٗمْم٤مل وامل

.  وسمذل وىمتف وضمٝمده ؾمٌٞماًل  :وًمٓمٗمف ذم شمٕم٤مُمٚمف:  ظُمُٚم٘مف قمغم يمريؿ ؿمٙمره

 زم اًمنمف  وىمد يم٤من زم ذف اًمتتٚمٛمذ سملم يديف ذم ؾمٜم٦م اًمدراؾم٦م اًمتحْمػمي٦م ، صمؿ شمؿَّ 

سمتقًمٞمف اإلذاف قمغم هذا اًمٌح٨م ، ومقؾمٕمٜمل سمُخُٚم٘مف وصؼمه : رهمؿ شم٠مظمري     

ف إلصالح إظمٓم٤مء وشمالذم اًمزٓت سمٛمٜمٝمجٞم٦ٍم واوح٦ٍم  واٟم٘مٓم٤مقمل ، ويم٤من ٟمِْٕمَؿ اعمقضمر

               وىمدٍم سمحثٞم٦ٍم راؾمخ٦ٍم ، ودىم٦ٍم ذم اًمٗمٝمؿ صم٤مىم٦ٌم ، جيٛمع ذًمؽ سم٠مـمراومف شمقاوٌع يمريؿ 

وًمٓمٌػ سم٤مًمغ ، وم٤مهلل أؾم٠مل أن يرومع درضمتف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ، وأن يزيده ُمـ إومْم٤مًمف 

. وإٟمٕم٤مُمف 

جل٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى قمغم ُم٤م شم٘مقم سمف ذم ؾمٌٞمؾ ظمدُم٦م  يمام ٓ يٗمقشمٜمل أن أشم٘مدم سم٤مًمِمٙمر

اًمٕمٚمؿ وـمالسمف ، وُم٤م شمٌذًمف ُمـ ضمٝمقد ذم ٟمنم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ُمـ ظمالل إشم٤مطمتٝم٤م 

اًمدراؾم٦م قمـ ـمريؼ اًمؼمٟم٤مُم٩م اعم٤ًمئل ًمٚمامضمًتػم وهمػمه ، وأظمص ُمٜمٝم٤م سم٤مًمِمٙمر 

اًم٘م٤مئٛملم قمغم يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ، وىمًؿ اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م 

 .اًمنمقمٞم٦م ، ومجزاهؿ اهلل ظمػماجلزاء 
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الػدمىاألولى
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  رصرىالمؤلف:ىالتمؼودى                                          

قمغم ُم٤مًمف أصمٌر ذم ؿمخّمٞم٦م اعمؽمضمؿ ًمف  )                         (وؾمَٞم٘متٍِمُ

    

ؾم٠مطم٤مول ذم هذا اعمقضمز حتديد سمٕمض اعمٕم٤ممل اًم٤ٌمرزة قمـ اًمزُمـ اًمذي قم٤مش ومٞمف * 

:  اإلُم٤مم اًمٜمقوي ُمـ ظمالل اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م 

.    ذم اًمِم٤مم  (هـ 676)و  ( هـ 631)قم٤مش اإلُم٤مم اًمٜمقوي ُم٤مسملم قم٤مُمل - 1

، وُم٤مص٤مطمٌف ُمـ همزو  (هـ 656)قم٤مسرمحف اهلل ؾم٘مقط اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م قم٤مم - 2

.    (قم٤مصٛم٦م اخلالوم٦م)اًمتت٤مر ًمٌٖمداد 

.   ()هـ ، وقم٤مصمقا ومٞمٝم٤م وم٤ًمدًا وختري٤ًٌم 658دظمؾ اًمتت٤مر ُمديٜم٦م طمٚم٥م ذم صٗمر ؾمٜم٦م - 3

هـ ، وومٕمٚمقا هب٤م 658طم٤مس اًمتت٤مر ُمديٜم٦م دُمِمؼ ودظمٚمقه٤م رسمٞمع إول ؾمٜم٦م - 4

هـ : سمٕمد ُمقىمٕم٦م قملم 658ُم٤مومٕمٚمقا سمحٚم٥م ، إمم أن ُأظمِرضمقا ُمٜمٝم٤م ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م 

.  ضم٤مًمقت 

ًمالؾمتٞمالء قمٚمٞمٝم٤م : وهب٤م  (هـ647)يم٤مٟم٧م احلٛمٚم٦م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م قمغم ُمٍم قم٤مم - 5 

شمٙمقن اٟمٓمالىم٦م أظمرى ًمالؾمتٞمالء قمغم سمٞم٧م اعم٘مدس وسمالد اًمِم٤مم ، ويم٤مٟم٧م هذه احلٛمٚم٦م 

                                                 

 . (5/354)ؿمذرات اًمذه٥م  (1)

   .(7/28)اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل  : (5/270): ؿمذرات اًمذه٥م  (17/356) اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (2)

    .(7/28): اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل  (5/291): ؿمذرات اًمذه٥م  ( 396-17/395) اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (3)

: اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل                                (5/290): ؿمذرات اًمذه٥م  (404-17/397)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  (4)

(7 /29 ، 31 ).  
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 همػم أن ضمٞمقش اعمامًمٞمؽ طم٤مسهتؿ ،  وىم٤مُم٧م ومٞمٝمؿ  ،ذم أواظمر قمٝمد اًمدوًم٦م إيقسمٞم٦م

 .ُم٘متٚم٦م قمٔمٞمٛم٦م 

ؾم٘مٓم٧م اًمدوًم٦م إيقسمٞم٦م ، وىم٤مم ُمٙم٤مهن٤م اًمدوًم٦م اعمٛمٚمقيمٞم٦م ، ومحٙمٛم٧م ُمٍم واًمِم٤مم ، - 6

وطم٤مول إيقسمٞمقن اؾمؽمداد ؾمٚمٓمتٝمؿ قمغم ُمٍم ُمـ مم٤مًمٞمٙمٝمؿ : ومٚمؿ يٗمٚمحقا :  ومّم٤مروا 

  .(هـ 658)حت٧م إُمرة اعمامًمٞمؽ قم٤مم 

قم٤مس طمٙمؿ اعمامًمٞمؽ ٕرض اًمِم٤مم وُمٍم واجلزيرة اًمذي اُمتد ُم٤مسملم قم٤مُمل                    - 7

.   (هـ 923) و (هـ 658 )

أصمرت هذه إطمداث اعمْمٓمرسم٦م ذم قمقدة اعمًٚمٛملم إمم ديٜمٝمؿ ، وإىم٤ٌمهلؿ قمغم اًمٕمٚمؿ - 8

اًم وشمٕمٚمٞماًم ، وهذا ُم٤ميّمقهمف اعم١مرخ أمحد ؿم٤ميمر سم٘مقًمف  يم٤مٟم٧م اًمروح  ): اًمنمقمل شمٕمٚمُّ

اًمديٜمٞم٦م ًمدى اًمًالـملم واعمامًمٞمؽ واًمِمٕم٥م قم٤مُم٦ًم ُمرشمٗمٕم٦ًم ، ويٌدو هذا ذم يمثرة 

، ....اعمٜمِمآت اًمديٜمٞم٦م اًمتل فمٝمرت ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م ُمـ ُم٤ًمضمد وُمدارس وأرسمٓم٦م 

سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٙمت٥م اًمديٜمٞم٦م اًمتل صدرت آٟمذاك ، ورسمام يم٤من ذًمؽ يٕمقد إمم احلروب 

، ....اًمديٜمٞم٦م اًمتل ظم٤موٝم٤م اعمامًمٞمؽ ود اًمتت٤مر ُمـ ضمٝم٦م وود اًمّمٚمٞمٌٞملم ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م

:                            ورسمام يم٤مٟم٧م هذه اعمرطمٚم٦م أهمٜمك أوىم٤مت اًمتدويـ ، ومٔمٝمر ُمـ ُمِم٤مهػم اًمٕمٚمامء أُمث٤مل 

 .  (...... ،افـقوي

 
  
  

  

                                                 

 .(61) ُمٍم واًمِم٤مم ذم قمٍم إيقسمٞملم واعمامًمٞمؽ ص()

  .(7/5 )اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل (2)

   .(17-7/16)اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل  (3)
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ؿم٤مع ذم هذه إضمقاء اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإليامٟمٞم٦م اًمّمدق ذم اعمٜم٤مصح٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ، واًم٘مٌقل - 9

 ًمذًمؽ ، وإقمٓم٤مؤهؿ اعمٙم٤مٟم٦م اًمتل يًتح٘مقهن٤م ذم اًمري٤مدة واًمتقضمٞمف ًمألُم٦م ، ُمـ احلٙم٤مم

: ومم٤م يدل ًمذًمؽ يمت٤مب اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ُمٜم٤مصحتف ًمٚمٛمٚمؽ اًمٔم٤مهر سمٞمؼمس: وومٞمف 

، ومٝمق أومم  وىمد اؿمتٝمر ُمـ ؾمػمة اًمًٚمٓم٤من أٟمف حي٥م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمنمع، ويقيص ٟمقاسمف سمف)

  ،، واإلومراج قمـ مجٞمٕمٝمؿ  واعم١ًمول إـمالق اًمٜم٤مس ُمـ هذه احلقـم٦م ،ُمـ قمٛمؾ سمف

 وومٞمٝمؿ إيت٤مم وإراُمؾ  ،، ومٝمؿ وٕمٗم٦م وم٠مـمٚم٘مٝمؿ أـمٚم٘مؽ اهلل ُمـ يمؾ ُمٙمروه

.  (رزقن، و هم٤مثنٟمٍم، ون، وهبؿ  واعم٤ًميملم، واًمْمٕمٗم٦م واًمّم٤محلقن

  

سمط واعمدارس ذم هذه إضمقاء اًمداومٕم٦م ًمٚمٜمٝمْم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -  10 شمٙم٤مصمرت إوىم٤مف واًمرُّ

 : ،   وهذه سمٕمض اعمدارس

 . () (هـ572) أؾم٧ًم ؾمٜم٦م  ،افصالحقةاددرشة  .1

٧ًم ؾمٜم٦م دار احلديث ادروية ، .2  .   (هـ620) أؾمر

٧ًم ؾمٜم٦م  ، دار احلديث إذؾقة .3   وىمد شمقممَّ ومٞمٝم٤م اًمتَّدريس              ، (هـ628)أؾمر

  . (هـ665)  أيْم٤ًم : وذًمؽ ؾمٜم٦م افـَّقوي

  

 

                                                 

 .(113-112) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم  () 

    .(251-1/250)اًمدارس ذم شم٤مريخ اعمدارس : يٜمٔمر (2) 

  .(36-1/15)اًمدارس ذم شم٤مريخ اعمدارس : يٜمٔمر () 
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٧ًم ؾمٜم٦م اددرشة افؽامؾقة ، .4  .() (هـ631) وهل داٌر ًمٚمحدي٨م  ، ُأؾمر

يـ اسمـ أيب اًمٗمرج قمٌداًمرمحـ سمـ ، أسمدُمِمؼ  اددرشة اجلقزية .5 ٟمِم٠مه٤م حمٞمل اًمدر

  . () (هـ652) ؾمٜم٦م اجلقزي

 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ادمهىوندبهىومولده:ىىالمطلبىاألولىى                             

 

: يٛمٙمـ شمٚمخٞمص أسمرز ُمالُمح هذا اعمٓمٚم٥م ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م 

                                                 

  .(1/212)اًمدارس ذم شم٤مريخ اعمدارس : يٜمٔمر (1)

    .(1/23) اًمدارس ذم شم٤مريخ اعمدارس: يٜمٔمر (2) 

: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي  ( 8/396) : ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى (42- 37)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم  :  يٜمٔمر(1)

 .  (2/153): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  (2/266)
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ي : ادمه-ى1 سمـ  سمـ مجٕم٦م سمـ حمٛمد سمـ طمًـ سمـ طمًلم هقحيٞمك سمـ ذف سمـ ُُمرر

 .  اًمٜمَّقوي اًمدُمِم٘ملطمزام 

 

 اجلقٓن ٟمزل ذم ويم٤من ىمد   : إمم ضمدِه اعمذيمقر طِمزامة ٟم٥ًماحِلَزاملُّي ف:ىندبتهى-ى2

.  هب٤م وم٠مىم٤مم  سم٘مري٦م ٟمقى

 ،  ه٤م اسم٧موز يم٧مي٩مو ، قمٜمد اًمٜم٦ًٌم ذف إًمػ سملم اًمقاويـشُمحو:   َٟمقى  ٟم٦ًًٌم إمميُّي افـََّقوو

 .  ٟمحقًا ُمـ صمامٟمٞم٦ٍم وقمنميـ ؾمٜم٦مً اإلُم٤مم اًمٜمقوي أىم٤مم هب٤م و

   

 مل يتزوج اإلُم٤مم اًمٜمـــــقوي رمحـــف اهلل ، وُمع ذًمؽ يمــــ٤من ُيٙمٜمك                              :كنوتهى-ى3

 

 

ٞم٤ًم سمٜمٌل اهلل حيٞمك قمٚمٞمف اًمّمالة  أسم٤م زيمري٤م  : ؿم٠مَن ُمـ يم٤من اؾمٛمف حيٞمك ومل ُيقًمد ًمف : شم٠مؾمر

. واًمًالم 

ىى
٥م سمف ، سمؾ ىم٤مل :لػبهى-ى4 ٥م رمحف اهلل سمٛمحٞمل اًمديـ ، ويم٤من يٙمره أن ُيٚم٘مَّ :                        ًُم٘مر

ٌَٜمل حمٞمل اًمديـ  ) ى.  : شمقاوٕم٤ًم ُمٜمف : رمحف اهلل  (ٓأضمٕمؾ ذم طمٍؾ ُمـ ًم٘مَّ

                                                 

  .(38): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (35): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (38-37)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم : يٜمٔمر  (2)

  .[ (2/234)ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان : يٜمٔمر  ].   سمٚمدة ُمـ أرض طمقران ، شم٘مع ضمٜمقب دُمِمؼ  : ٟمقى (3)

 .  (35): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (39-38)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر (4)

 

  .(36): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (37)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر (1)

  

  

  



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ىى
:ىىمولدهى-ى5

 .   هـ  سمٜمقى631وًمد ذم اًمٕمنم إوؾمط ُمـ ؿمٝمر اعمحرم ؾمٜم٦م 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نذؾتهى:ىالمطلبىالثانيى                                              
 ى

: يٛمٙمـ شمٚمخٞمص أسمرز ُمٕم٤ممل اًمٜمِم٠مة ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م 

 ذم يمٜمػ واًمده ورقم٤ميتف ، وعم٤م سمٚمغ قمنم ؾمٜملم ضمٕمٚمف واًمده ذم           قم٤مش اًمٜمقوي- 1

.  ديم٤من ، ويم٤من ٓيِمتٖمؾ سم٤مًمٌٞمع واًمنماء قمـ اًم٘مرآن 

                                                                                                                                               

  .(36)اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي :  يٜمٔمر (2)

  .(36): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (42): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (41)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم : يٜمٔمر  (3)

  



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

يم٤من جم٤مٟم٤ًٌم ًمِٚمَّٝمق واًمٚمٕم٥م ُمـ صٖمره ، ويم٤من اًمّمٌٞم٤من ُيٙمِرهقٟمف قمغم اًمٚمٕم٥م ُمٕمٝمؿ : - 2

وهق هيرب ُمٜمٝمؿ ويٌٙمل : وي٘مرأ اًم٘مرآن ذم شمٚمؽ احل٤مل ، ومرآه اًمِمٞمخ ي٤مؾملم سمـ 

: ومقىمع ذم ىمٚمٌف حم٦ٌم هذا اًمٖمالم : ومج٤مء إمم اًمذي ُيٕمٚمرٛمف اًم٘مرآن  يقؾمػ اعمرايمٌم

هذا اًمّمٌل ُيْرضمك أن يٙمقن أقمٚمؿ أهؾ زُم٤مٟمف وأزهدهؿ  ويٜمتٗمع : وم٠موص٤مه سمف : وىم٤مل 

.  اًمٜم٤مس سمف ، وم٠مسمٚمغ اعمٕمٚمؿ واًمده : ومحرص قمٚمٞمف إمم أن ظمتؿ اًم٘مرآن وىمد ٟم٤مهز اًمٌٚمقغ 

عم٤م سمٚمغ اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة ىمدم سمف واًمده إمم دُمِمؼ ، وًم٘مل ومٞمٝم٤م أول دظمقهل٤م إُم٤مم -  3

سَمٕمل اًمدُمِم٘مل ف إمم طمٚم٘م٦م  وظمٓمٞم٥م اجل٤مُمع إُمقي مج٤مل اًمديـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمرَّ : ودًمَّ

ُمٗمتل اًمِم٤مم شم٤مج اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ وٞم٤مء اًمَٗمَزاري :                            

 . : وٓزُمف ُمدًة   اعمٕمروف سم٤مًمِٗمْريَم٤مح

                                                                                                                                               

   .(37): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (43)اعمٜمٝم٤مج اًمًقي :   يٜمٔمر (1)

هق ي٤مؾملم سمـ قمٌداهلل اعم٘مريء احلج٤مم ، وصٗمف اسمـ يمثػم سم٤مًمِمٞمخ اًمّم٤مًمح ، طم٩م قمنميـ ؾمٜم٦ًم ،                   (2)

ر صمامٟملم ؾمٜم٦م ، شمقذم ؾمٜم٦م :  (17/615)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م : يٜمٔمر  ].      هـ 687ويم٤مٟم٧م ًمف يمراُم٤مٌت ، قُمٛمر

  [ .(5/403)ؿمذرات اًمذه٥م 

  . (37): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (43) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي (44-43 )حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم : يٜمٔمر  (3)

 ؾمٛمع ُمـ ، يٙمٜمك أسم٤م حمٛمد ، اًمديـ قمٌد اًمٙم٤مذم سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمرسمٕمل اًمدُمِم٘مل هق مج٤مل   (4)

ٜم٤ًم طمًـ اًمًٛم٧م ، وٟم٤مب ذم اًم٘مْم٤مء ُمدةً  ،اسمـ اًمزسمٞمدي ومج٤مقم٦م  ، شمقذم سمدار اخلٓم٤مسم٦م ؾمٜم٦م  ويم٤من دير

    [ .(8/280): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  (17/628)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م : يٜمٔمر  ].            هـ 689

:                         يٙمٜمك أسم٤م حمٛمد ، ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم وصٗمف ، اًمٗمزاري  ؾم٤ٌمع سمـ وٞم٤مءسمـ إسمراهٞمؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ (1)

، شمقذم ( اظمتّم٤مر اعمقوققم٤مت) ، و( اإلىمٚمٞمد)، ًمف  ( ، ؿمٞمخ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم زُم٤مٟمف ملاًمٕمالُم٦م اًمعاإلُم٤مم )

: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى              (643-17/641)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م : يٜمٔمر  ].                       هـ 690ؾمٜم٦م 

(8/163-164). ]    

   .(38): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (43): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (45-44)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم : يٜمٔمر  (2) 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ف ؿمٞمخف اًمِٗمْريم٤مح إمم ؾُمْٙمٜمك اعمدرؾم٦م اًمّرواطمٞم٦م - 4  : عم٤م ؾم٠مًمف اإلُم٤مم اًمٜمقوي  دًمَّ

ُمقوٕم٤ًم ي٠موي إًمٞمف ، ويم٤من ؿمٞمخٝم٤م يمامل اًمديـ إؾمح٤مق سمـ أمحد اعمٖمريب ، ومالزُمف ُمدًة ، 

وُأقمج٥م سمف ؿمٞمخف عم٤َّم رأى اؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمٕمٚمؿ وقمدم اظمتالـمف سم٤مًمٜم٤مس ، وضمٕمٚمف ُيٕمٞمد 

اًمدرس سمٕمده ، وسم٘مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ومٞمٝم٤م ؾمٜمتلم مل يْمع ضمٜمٌف إمم إرض ، ويم٤من 

ِريف اعمدرؾم٦م قمٚمٞمف ، وطمٗمظ ومٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف ذم أرسمٕم٦م أؿمٝمٍر وٟمّمػ ، وطمٗمظ رسمع  ىُمقشُمف ُم٤مدُمْ

.    اعمٝمذب سم٤مىمل اًمًٜم٦م 

 . عم٤م سمٚمغ احل٤مدي٦م واًمٕمنميـ طم٩مَّ ُمع واًمده ، وأىم٤مم سم٤معمديٜم٦م ؿمٝمرًا وٟمّمػ - 5

عم٤م قم٤مد ُمـ رطمٚم٦م احل٩م ، وشمقضمف إمم دُمِمؼ زاد اؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمٕمٚمؿ ، واىمتٗمك أصمر ؿمٞمخف - 6     

 ُمـ أوىم٤مشمف 
ٍ
.  اعمٖمريب ذم اًمٕم٤ٌمدة ، واًمزهد ، وقمدم إو٤مقم٦م رء

        

 ُمـ أهمراض - 7
ٍ
َٞمتِف قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ، ومل يٚمتٗم٧م إمم رء أىمٌؾ اإلُم٤مم اًمٜمقوي سمُٙمٚمر

َدة اًمتل ىمؾ ٟمٔمػمه٤م ذم  اًمدٟمٞم٤م وأقمراوٝم٤م مم٤م أهلك أىمراٟمف ، ومم٤م يدل قمغم هذه اهلٛم٦م اعمتٗمرر

:                      زُم٤مٟمف : ومْماًل قمام سمٕمده ُمـ إزُم٤من : ُم٤م ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ًمتٚمٛمٞمذه اسمـ اًمٕمٓم٤مر 

درؾملم ذم : يمٜم٧م أىمرأ يمؾ يقم اصمٜمل قمنم درؾم٤ًم قمغم اعمِم٤ميخ : ذطم٤ًم وشمّمحٞمح٤ًم  )

اًمقؾمٞمط ، ودرؾم٤ًم ذم اعمٝمذب ، ودرؾم٤ًم ذم اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم ، ودرؾم٤ًم ذم صحٞمح 

ُمًٚمؿ ، ودرؾم٤ًم ذم اًمٚمَُّٛمع ٓسمـ ضمٜمل ذم اًمٜمحق ، ودرؾم٤ًم ذم إصالح اعمٜمٓمؼ ٓسمـ 

                                                 

واطِمٞم٦َُّم  (3)   ،سم٤مٟمٞمٝم٤م زيمل اًمديـ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمت٤مضمر  ،ذىمل ُمًجد اسمـ قمروة سم٤مجل٤مُمع إُمقيشم٘مع : اًمرَّ

   [ .  (1/191 )اًمدارس ذم شم٤مريخ اعمدارس: يٜمٔمر ] .  اعمٕمروف سم٤مسمـ رواطم٦م

   .(40-39): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (44): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (46-45)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر (4)

  .(41): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (44): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (48-47)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر (5)

   .(41): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (49-48)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر (6)



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ٞم٧م ذم اًمٚمٖم٦م ، ودرؾم٤ًم ذم اًمتٍميػ ، ودرؾم٤ًم ذم أصقل اًمٗم٘مف : شم٤مرًة ذم اًمٚمٛمع  ٙمر ًر اًم

ٕيب إؾمح٤مق : وشم٤مرًة ذم اعمٜمتخ٥م ًمٚمرازي ، ودرؾم٤ًم ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ، ودرؾم٤ًم ذم 

أصقل اًمديـ  ، ويمٜم٧م أقمٚمؼ مجٞمع ُم٤ميتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ ذح ُمِمٙمٍؾ ، وووقح قم٤ٌمرٍة ، 

.   (ووٌط ًمٖم٦ٍم ، وسم٤مرك اهلل زم ذم وىمتل واؿمتٖم٤مزم وأقم٤مٟمٜمل قمٚمٞمف 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

ذووخهىوتالموذهىى:ىالمطلبىالثالثى                                     
:ىذووخهى:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأوالى

 قمغم قمدد يمٌػم ُمـ اًمٕمٚمامء ، وؾم٠مؿمػم إمم سمٕمْمٝمؿ ذم هذا               شمتٚمٛمذ اإلُم٤مم اًمٜمقوي

ى :رشم٧ٌم ه١مٓء اًمٕمٚمامء طم٥ًم اًمٗمٜمقناعمٓمٚم٥م ، وىمد 
:ىالغػهى-ىأ

                                                 

    .(42): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (45): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (50) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم (1)



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 ، يٙمٜمك أسم٤م إسمراهٞمؿ ، شمٗم٘مف             إشحاق بـ أمحد بـ ظثامن ادغريب ثؿ ادؼدد -1

أظمذت اًمٗم٘مف  ): ، ىم٤مل اًمٜمقوي   هـ 650سم٤مسمـ قم٤ًميمر واسمـ اًمّمالح ، شمقذم ؾمٜم٦م 

 ؿمٞمخك اإلُم٤مم أوهلؿ  : قمـ مج٤مقم٤مٍت  :، وشمٕمٚمٞمً٘م٤م وذطًم٤م ، ، وؾمامقًم٤م ، وشمّمحٞمًح٤م ىمراءة

، ومتٞمزه رم ذًمؽ  ، وقمٔمؿ ومْمٚمف ، ويمثرة قم٤ٌمدشمف ، وورقمف ، وزهده اعمتٗمؼ قمغم قمٚمٛمف

ى.  (.... أسمق إسمراهٞمؿ إؾمح٤مق  : قمغم أؿمٙم٤مًمف
ر بـ احلسـ بـ ظؿر بـ شعقد اإلْرَبع ثؿ احلؾبل ثؿ افدمشؼلى-2  ، يٙمٜمك            شالَّ

اعمجٛمع  ): ، ىم٤مل اًمٜمقوي  هـ 670أسم٤م اًمٗمْم٤مئؾ ، شمٗم٘مف سم٤مسمـ اًمّمالح ، شمقذم ؾمٜم٦م 

ى.   (ي ، وشم٘مدُمف رم قمٚمؿ اعمذه٥م قمغم أهؾ قمٍمه هبذه اًمٜمقاح ، وضمالًمتف قمغم إُم٤مُمتف
ى
 ، يٙمٜمك أسم٤م حمٛمد ، ظبد افرمحـ بـ كقح بـ حمؿد بـ إبراهقؿ ادؼدد ثؿ افدمشؼل -3

َس سم٤مًمرواطِمٞم٦َّم ، شمقذم ؾمٜم٦م  ،  ، اًمزاهد اإلُم٤مم اًمٕم٤مرف): ، ىم٤مل اًمٜمقوي   هـ654َدرَّ

ى.  (....، ُمٗمتك دُمِمؼ رم وىمتف  اعمت٘مـ ، واًمقرع اًمٕم٤مسمد
َبِعل اإِلْربع افؼايضى-4  ، يٙمٜمك أسم٤م طمٗمص ،                 ظؿر بـ أشعد بـ أيب ؽافب افرَّ

.  هـ 675يم٤من سم٤مرقم٤ًم ذم اعمذه٥م ، شمقذم ؾمٜم٦م 

                                                 

: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  (44-43): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (55)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم : يٜمٔمر  (1)

(2/102-103).  

   .(1/25) هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت (2)

: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  (44): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (48)اعمٜمٝم٤مج اًمًقي :  يٜمٔمر (3)

  .  (150-8/149): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  (2/132-133)
  

  .(1/25) هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت  (4)
 

  .(8/188): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  (44): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (49)اعمٜمٝم٤مج اًمًقي : يٜمٔمر  (1)

  .(1/25)هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت  (2)



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ى.  (اإلُم٤مم اعمت٘مـ  ):  ىم٤مل اًمٜمقوي 
:ىالحدوثى-ىىب
 ،  يٙمٜمك أسم٤م إؾمح٤مق ،  وزم ُمِمٞمخ٦م  إبراهقؿ بـ ظع بـ أمحد بـ ؾضؾ افقاشطل- 5

.    هـ692دار احلدي٨م اًمٔم٤مهري٦م ، شمقذم ؾمٜم٦م

 ، يٙمٜمك أسم٤م إؾمح٤مق ، ؾمٛمع ُمٜمف                         إبراهقؿ بـ ظؿر بـ مرضافقاشطل- 6

 . هـ 664، شمقذم ؾمٜم٦م  (صحٞمح ُمًٚمؿ )

ى
  ، يٙمٜمك                    إكدفز ثؿ ادكي ثؿ افدمشؼلإبراهقؿ بـ ظقسك ادرادي - 7

صحٞمح )، وُمٕمٔمؿ  (صحٞمح ُمًٚمؿ )أسم٤م إؾمح٤مق ، أظمذ قمٜمف اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذح 

.  هـ 668ًمٚمحٛمٞمدي ، شمقذم ؾمٜم٦م ( اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم ) ، ومجٚم٦م ُمـ (اًمٌخ٤مري 

 ، يٙمٜمك أسم٤م اًمٕم٤ٌمس ، ؾَمِٛمَع ورطمؾ إمم سمٚمدان            أمحد بـ ظبد افدائؿ ادؼدد- 8

.  هـ 668ؿمتك ، ُوِصػ ظَمٓمُُّف سم٤مجلامل واًمنقم٦م ، شمقذم ؾمٜم٦م 

                                                                                                                                               

: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  (44): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (49)اعمٜمٝم٤مج اًمًقي :  يٜمٔمر(3)

(2/142-143) .  
  

   .(1/25)  هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت (4)

 : ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (51): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (51): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (66)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر (5)

(4/254-266) 
 

 (53)اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي :  يٜمٔمر(6)

: ـمٌ٘م٤مت  (49-48): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (48) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (62)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر(1)

    .(8/122)اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى 

: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  (52): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (49):  اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (62)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر (2)

(17/488) .   



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 ، وشمٜمقخ ُمـ ىمْم٤مقم٦م ، يٙمٜمك أسم٤م حمٛمد ، إشامظقؾ بـ إبراهقؿ بـ صاـر افتَّـقخل- 9

.    هـ 672يم٤من طمًـ اإلٟمِم٤مء ، شمقذم ؾمٜم٦م 

 ، يٙمٜمك أسم٤م اًمٌ٘م٤مء ، ىمرأ قمٚمٞمف اإلُم٤مم اًمٜمقوي خافد بـ يقشػ بـ شعد افـابؾز- 10

. هـ 663ًمٚمح٤مومظ اعم٘مدد ، شمقذم ؾمٜم٦م  (اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل  )يمت٤مب 

َقاُء بـ متَّام احلـػل- 11 ث ، ٓزُمف اًمٜمقوي ًمًامع احلدي٨م افضِّ .                ، إُم٤مٌم يمٌػٌم حمدر

:                         ، يٙمٜمك أسم٤م اًمٗمرج ، ىم٤مل اسمـ يمثػم ظبد افرمحـ بـ أمحد بـ حمؿد ادؼدد- 12

، أول ُمـ وزم ىمْم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م سمدُمِمؼ ، شمقذم ؾمٜم٦م  (اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم  )

. هـ 682

 ، يٙمٜمك أسم٤م حمٛمد ، ظبدافرمحـ بـ شامل بـ حيقك إكصاري إكباري افدمشؼل- 13

ؾمٛمع ُمـ احل٤مومظ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمره٤موي ، وأيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلرؾمت٤مين ، شمقذم                              

.  هـ 661ؾمٜم٦م 

                                                 

: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  (52): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (49): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (62)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر (3)

(17/513)  .  

: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  (49): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (48): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (62)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم : يٜمٔمر (4)

(17/462).   

: اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م                 (49): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (65)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر(5)

(2/377).    

: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  (52): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (49): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (65)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم : يٜمٔمر (1) 

(17/591).   

: ذيؾ ـمٌ٘م٤مت  (52): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (50): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (66-65)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر (2)

   .(84-4/83)احلٜم٤مسمٚم٦م 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

  ، يٙمٜمك                     ظبد افعزيز بـ حمؿد بـ ظبد ادحسـ إكصاري افدمشؼل- 14

.  هـ 662أسم٤م حمٛمد ، يم٤من ُُمْٗمِرَط اًمذيم٤مء ، يمثػم اعمحٗمقفم٤مت ، شمقذم ؾمٜم٦م 

 ، يٙمٜمك أسم٤م اًمٗمْم٤مئؾ ، ظمٓمٞم٥م دُمِمؼ ،   ظبد افؽريؿ بـ ظبد افصؿد احلرشتاين- 15

.  هـ 662سمٕمد اسمـ اًمّمالح ، شمقذم ؾمٜم٦م وزم اًمدار إذومٞم٦م 

ٟمقادر ) ، يٙمٜمك أسم٤م زيمري٤م ، ًمف حيقك بـ أيب افػتح بـ راؾع احلراين احلـبع- 16

  (اعمذه٥م

 

.   هـ 678، شمقذم ؾمٜم٦م  (آداب اًمدقم٤مء)  و

 :أصولىالغػهى-ىج
 ، يٙمٜمك أسم٤م اًمٗمتح ، وزم              ظؿر بـ بـدار بـ ظؿر بـ ظع افتػؾقز افشاؾعل- 17

ًمٚمٖمزازم ،   (اعمًتّمٗمك)، وىمٓمٕم٦ًم ُمـ  (اعمٜمتخ٥م)اًم٘مْم٤مء ، ىمرأ قمٚمٞمف اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

 . هـ672شمقذم ؾمٜم٦م 

                                                 

: ؿمذرات اًمذه٥م  (52): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (50): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (62)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر (3)

(5/309) . 

  ُٕمػم ص٤مرم اًمديـ ىم٤ميامز ل  وىمد يم٤مٟم٧م دار احلدي٨م اإلذومٞم٦م داراً ، ضمقار سم٤مب اًم٘مٚمٕم٦م اًمنمىمل :إذومٞم٦م  (4)

: يٜمٔمر  ].  وسمٜم٤مه٤م دارطمدي٨م  ، اعمٚمؽ إذف ُمٔمٗمر اًمديـ ُمقؾمك سمـ اًمٕم٤مدلاه٤م وم٤مؿمؽم ، اًمٜمجٛمل

    [ .(1/15)اًمدارس ذم شم٤مريخ اعمدارس 

: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  (52): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (50): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (65)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر (5)

(17/455).  

: ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (53): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (50): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (66 )حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر (1)

(4/149-152) .    

: اًمٌداي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م  (51-50): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (47): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (60)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر (2)



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

:ىاللعظىوالنحوىوالتصروفى-ىد
٘م٤ًم هل٤م ،                  أمحد بـ شامل ادكي -18  ، يٙمٜمك أسم٤م اًمٕم٤ٌمس ، يم٤من ُم٤مهرًا سم٤مًمٕمرسمٞم٦َّم حُم٘مر

ٞم٧م ، ويمت٤مسم٤ًم ذم اًمتٍميػ ،            (إصالح اعمٜمٓمؼ  )ىمرأ قمٚمٞمف اإلُم٤مم اًمٜمقوي  ٙمر ًر ٓسمـ اًم

ىى.هـ 664شمقذم ؾمٜم٦م 
                                        (اًمٚمَُّٛمع )، ىمرأ قمٚمٞمف اإلُم٤مم اًمٜمقوي يمت٤مب ؾخر افديـ ادافؽل  -19

. ٓسمـ ضمٜمل

،                 (اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ) ، يٙمٜمك أسم٤م قمٌد اهلل ، ًمف حمؿد بـ ظبد اهلل بـ مافؽ اجلقاينى-20

ى.هـ 672، ىمرأ قمٚمٞمف اإلُم٤مم اًمٜمقوي يمت٤مسم٤ًم ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف ، شمقذم ؾمٜم٦م  (اًمتًٝمٞمؾ)و
 

:ىتالموذهى:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىثانوًاى
  

٤مظ واًمّمدور واًمرؤؾم٤مء ،  ): ىم٤مل اسمـ اًمٕمٓم٤مر  وؾمٛمع ُمٜمف ظمٚمٌؼ يمثػٌم ُمـ اًمٕمٚمامء واحلُٗمَّ

، وؾَم٠ُمؿِمػم هٜم٤م إمم أسمرز شمالُمٞمذه ممـ وىمٗم٧م قمغم   (وخترج سمف ظمٚمٌؼ يمثػٌم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء

ـْ شمريم٧ُم أوٕم٤مف ُمـ ذيمرت  : شمرمجتٝمؿ ، وَُم

                                                                                                                                               

(17/512-513).    

  .(49/167) : شم٤مريخ اإلؾمالم  (50): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (47)اعمٜمٝم٤مج اًمًقي :  يٜمٔمر (3)

 .(50): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (47): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (61)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر (4)

: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  (50): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (48-47): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (61)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر (5)

(17/513-514).  

    .(67) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم (1)



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 ، يٙمٜمك أسم٤م اًمٕم٤ٌمس ، ىمرأ قمغم اإلُم٤مم اًمٜمقوي ىمٓمٕم٦ًم أمحد بـ إبراهقؿ بـ مصعب- 1

. هـ 696ُمـ اعمٜمٝم٤مج ، شمقذم ؾمٜم٦م 

 ، يٙمٜمك أسم٤م اًمٕم٤ٌمس ، أظمذ قمـ اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم أمحد بـ ؾرح بـ أمحد اإلصبقع- 2

 ذم ضم٤مُمع دُمِمؼ ، شمقذم ؾمٜم٦م 
ٍ
.  هـ 699واًمٙمامل اًميير ، يم٤مٟم٧م ًمف طمٚم٘م٦م إىمراء

 ، يٙمٜمك أسم٤م اًمٗمداء ،                    إشامظقؾ بـ ظثامن بـ ظبدافؽريؿ افدمشؼل احلـػل- 3

شمٗم٘مف سم٤مجلامل احلّمػمي ، قمرض قمٚمٞمف ىمْم٤مء دُمِمؼ وم٤مُمتٜمع ُمٜمف ، شمقذم ؾمٜم٦م                                     

.   هـ 714

 ،                       بدر افديـ حمؿد بـ إبراهقؿ بـ شعد اهلل بـ مجاظة افؽـاين احلؿقي- 4

يٙمٜمك أسم٤م قمٌداهلل ، وزم ىمْم٤مء اًم٘مدس صمؿ ظمٓم٤مسمتف ، صمؿ اًم٘مْم٤مء سم٤مًمدي٤مر اعمٍمي٦م ،                  

.  هـ 733صمؿ ىمْم٤مء دُمِمؼ وظمٓم٤مسمتف ، شمقذم ؾمٜم٦م 

ْرظل- 5  ، وزم اًم٘مْم٤مء سمٛمٍم صمؿ  اًمِم٤مم ،           مجال افديـ شؾقامن بـ ظؿر بـ شامل افزُّي

 .هـ 734شمقذم ؾمٜم٦م 

 ، يٙمٜمك أسم٤م احلج٤مج مجال افديـ يقشػ بـ افزـل ظبد افرمحـ يقشػ ادزي- 6

،  (حتٗم٦م إـمراف )، و (هتذي٥م اًمٙمامل )اًمدُمِم٘مل ، وزم دار احلدي٨م إذومٞم٦م ، ًمف 

.  هـ 742شمقذم ؾمٜم٦م 

                                                 

  .(99): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (127)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر (3)

  .(29-8/26): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  (99)اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي : يٜمٔمر  (4)

  .(196-2/195): اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م  (99)اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي :  يٜمٔمر (2)

  .(147-9/139): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  (102)اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي :  يٜمٔمر (5)

    .(6/106): ؿمذرات اًمذه٥م  (100)اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي :  يٜمٔمر ()

: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى                    (104): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (61)اعمٜمٝم٤مج اًمًقي :  يٜمٔمر ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

س صؿس افديـ حمؿد بـ أيب بؽر بـ إبراهقؿ بـ افـؼقب- 7   ، وزَم اًم٘مْم٤مء  ،  صمؿ درَّ

اٟمِٞم٦َِّم  . هـ 745، شمقذم ؾمٜم٦م  سم٤مًمِم٤مُمٞم٦م اًمؼَمَّ

ح ادكي- 8   ، يٙمٜمك أسم٤م اعمٕم٤مزم ،                صؿس افديـ حمؿد بـ أمحد بـ حقدرة افؼامَّ

.  هـ 741ؾمٛمع ُمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر ، وإؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًم٘مقي ، شمقذم ؾمٜم٦م 

 ، اؿمتٝمر سم٤مًمقرع ، صفاب افديـ أمحد بـ حمؿد بـ ظباس بـ جعقان افدمشؼل- 9

.   هـ699روى قمـ اسمـ قمٌد اًمدائؿ ، شمقذم ؾمٜم٦م 

 ، يٙمٜمك أسم٤م اًمٗمْمؾ ،                     صدر افديـ شؾقامن بـ هالل اجلعػري افدمشؼل- 10

.  هـ 725ظمٓمٞم٥م داري٤م ، شمقمم ٟمٞم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مء ، شمقذم ؾمٜم٦م 

 ،  يٙمٜمك أسم٤م احلًـ ، وزم اًم٘مْم٤مء ضقاء افديـ ظع بـ شؾقؿ بـ ربقعة إكصاري- 11

. هـ 731ذم ـمراسمٚمس وٟم٤مسمٚمس وهمػممه٤م ، شمقذم ؾمٜم٦م 

                                                                                                                                               

(10/395-430).  

اٟمِٞم٦َّماًمِم٤مُمٞم٦ماعمدرؾم٦م  ()   أظم٧م اعمٚمؽ ،ٟمجؿ اًمديـ أيقب سمـ ؿم٤مدي سمـ ُمروان اسمٜم٦م أٟمِم٠مهت٤م ؾم٧م اًمِم٤مم : اًمؼمَّ

                                                         .يمثره٤م أوىم٤موم٤مً أو، يمثره٤م وم٘مٝم٤مء أيمؼم اعمدارس وأقمٔمٛمٝم٤م وأ وهل ُمـ  ،اًمٜم٤مسصالح اًمديـ

  [ .(1/208)اًمدارس ذم شم٤مريخ اعمدارس: يٜمٔمر ]

  .(308-9/306): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  (102)اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي :  يٜمٔمر ()

   .(93-9/92): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  (105): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (61)اعمٜمٝم٤مج اًمًقي :  يٜمٔمر()

  .(8/37): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  (99): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (61)اعمٜمٝم٤مج اًمًقي :  يٜمٔمر ()

: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  (262-18/261): اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  (100)اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي :  يٜمٔمر ()

(10/40-41) . 

   .(274-2/273): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  (101)اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي :  يٜمٔمر ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 ، يٙمٜمك أسم٤م احلًـ ، يم٤من ُيٕمدُّ أظمصَّ  ظالء افديـ ظع بـ إبراهقؿ بـ افعطار-12

حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ذم  ) ، ًمف  شمالُمٞمذ اإلُم٤مم اًمٜمقوي ، شمقمم ُمِمٞمخ٦م دار احلدي٨م اًمٜمقري٦م

، وأوم٤مد ُمـ يمت٤مسمف يمؾ ُمـ شمرضمؿ سمٕمده ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي ، شمقذم                   (شمرمج٦م اإلُم٤مم حمٞمل اًمديـ 

ى. هـ 724ؾمٜم٦م 
٦م ظع بـ أيقب بـ مـصقر ادؼدد- 13                 ،    ، يٙمٜمك أسم٤م احلًـ ، درس سم٤مٕؾََمِديَّ

.             هـ 748صمؿ حتقل إمم اًم٘مدس ، شمقذم ؾمٜم٦م 

 ، يٙمٜمك أسم٤م قمٌد اهلل ،                    حمؿد بـ ظبد اخلافؼ بـ ظثامن إكصاري افدمشؼل- 14

ٌْع قمغم اًمًخ٤موي ، ويم٤من ُي٘مريُء ذم اجل٤مُمع إُمقي ، شمقذم ؾمٜم٦م                       ًَّ وىمرأ اًم

.  هـ 690

 آثارهىالطلموظىىىىىىىىى:ىالمطلبىالرابعى                                      

ى
:ىمصنغاتىتتطلقىبطلومىالػرانى:ىأوالى
: دار اسمـ طمزم  : حت٘مٞمؼ : ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف   افتبقان دم آداب محؾة افؼرآن- 1

.  حمٛمد احلج٤مر 

                                                 

 ،                         اًمِمٝمٞمدي  حمٛمقد سمـ أيب ؾمٕمٞمد زٟمؽ ٟمقر اًمديـاعمٚمؽ اًمٕم٤مدلسمٜم٤مه٤م سمدُمِمؼ : اعمدرؾم٦م اًمٜمُّقري٦م ()

.                 هـ ، شمقمم ُمِمٞمختٝم٤م احل٤مومظ اسمـ قم٤ًميمر 569شمقذم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ؾمٜم٦م  ، وهق أول ُمـ سمٜمك دارًا ًمٚمحدي٨م

  [ . (1/74)اًمدارس ذم شم٤مريخ اعمدارس : يٜمٔمر  ]

   .(10/130): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  (98): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (61)اعمٜمٝم٤مج اًمًقي : يٜمٔمر  ()

٦م  (5)  ، شمقذم ؾمٜم٦م  اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜمٗمٞم٦م ، وأوىمٗمٝم٤م قمغم أٟمِم٠مه٤م أؾمد اًمديـ ؿمػميمقه اًمٙمٌػم: اعمدرؾم٦م إؾََمِديَّ

    [ .(1/114)اًمدارس ذم شم٤مريخ اعمدارس : يٜمٔمر  ]. هـ 564

  .(3/32): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  (101)اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي :  يٜمٔمر ()

 . (347): هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اًم٘مراء  (102)اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي :  يٜمٔمر ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

دار             :  ، وهقخمتٍم اًمٙمت٤مب اًم٤ًمسمؼ ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف  خمتار افبقان- 2

. سم٤ًمم اجل٤ميب : اًمٌِم٤مئر : حت٘مٞمؼ 

:ىىمصنغاتىالحدوثىورلومهى:ىثانوًاى
. قم٤مُمر ي٤مؾملم : دار اسمـ ظمزيٛم٦م : حت٘مٞمؼ :  ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف  إذـار- 3

، وَذَح أًمٗم٤مفمٝم٤م ، واؿمتٝمرت سم٤مٕرسمٕملم اًمٜمقوي٦م ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ   إربعغ- 4

.  دار اسمـ إصمػم: ـمٌٕم٤مشمف 

، ُمٓمٌقٌع ،                             اخلالئؼ إرصاد ضالب احلؼائؼ إػ معرؾة شــ خر- 5

. قمٌد اًم٤ٌمري ومتح اهلل اًمًٚمٗمل : ُمٙمت٦ٌم اإليامن : حت٘مٞمؼ : وُمـ ـمٌٕم٤مشمف 

 ، اظمتٍم ومٞمف يمت٤مب اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي                     اإلصارات إػ بقان إشامء ادبفامت-6

ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من : : ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف  (إؾمامء اعمٌٝمٛم٦م ذم إٟم٤ٌمء اعمحٙمٛم٦م  )

.   ـمف قمٗم٤من احلٛمداين /د: حت٘مٞمؼ 

ف ، وصؾ ومٞمف إمم اًمقوقء ، ـُمٌَِع هذا اًم٘مًؿ   اإلجياز دم ذح أيب داود- 7 ، ومل ُيتِٛمَّ

. ُمِمٝمقر آل ؾمٚمامن : ذم اًمدار إصمري٦م : سمتح٘مٞمؼ 

                                                                                                                                               

     . (72): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :   (78) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

   . (56): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (72): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (79) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

    .(71): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :  (76) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

   . (56): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (74): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (76) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

  .  (74) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :   (77) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

   .(56): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (74) اعمٜمٝم٤مج اًمًقي ()

  .    (74) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :  (83) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 ، خمتٍم إرؿم٤مد ـمالب           وافتقسر دم معرؾة شــ افبشرافـذير افتؼريب- 8

.  صالح قمقيْم٦م : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م : شمٕمٚمٞمؼ : ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف  احل٘م٤مئؼ

ف ، افبخاري افتؾخقص دم ذح-  9  وصؾ ومٞمف إمم اًمٕمٚمؿ ، ُمٓمٌقٌع ،          ، ومل ُيتِٛمَّ

. ٟمٔمر اًمٗم٤مري٤ميب: دار ـمٞم٦ٌم ، حت٘مٞمؼ : وُمـ ـمٌٕم٤مشمف 

 ، أؿم٤مر إًمٞمف ذم ذح صحٞمح                             جزٌء مشتؿٌؾ ظذ أحاديث رباظقات- 10 

  وىمد مجٕم٧م ومٞمف سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم ضمزءًا ُمِمتٛماًل قمغم أطم٤مدي٨م ) : سم٘مقًمف ُمًٚمؿ

 شم٤مسمٕمٞمقن سمٕمْمٝمؿ  : وأرسمٕم٦م ،صح٤مسمٞمقن سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمض:  ُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م  ،رسم٤مقمٞم٤مت

 . ( قمـ سمٕمض

  خلص إطم٤مدي٨م اعمذيمقرة ذم ذح اعمٝمذب ، اخلالصة دم أحاديث إحؽام ،- 11 

وًمق يمٛمٚم٧م يم٤مٟم٧م ذم سم٤مهب٤م قمديٛم٦م  : وصؾ ومٞمٝم٤م إمم أصمٜم٤مء اًمزيم٤مة ، ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ 

. طمًلم إؾمامقمٞمؾ اجلٛمؾ : ، وـمٌع هذا اًم٘مًؿ ذم ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م : سمتح٘مٞمؼ  اًمٜمٔمػم

:   اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ، حت٘مٞمؼ :  ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف  رياض افصاحلغ- 12 

. حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين 

ُف (( إكام إظامل بافـقات ))ؿطعة دم اإلمالء ظذ حديث - 13    ،                 ، ومل ُيتِٛمَّ

ك سمٕمْمٝمؿ ذم شمّم٤مٟمٞمٗمف : يمت٤مب  ): وىم٤مل اًمًخ٤موي  ، .... ذم احلدي٨م  (إُم٤مزم)وؾَمٛمَّ

.    (، ورأيتف وهق ذم دون يمراؾم٦م ....صمؿ شمٌلم زم أٟمف هق 

                                                 

  . (56) : اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :  (76)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم  ()

  .  (73) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :  (83) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

()  (2/216).   

      .  (55): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (74): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (84) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

 .   (71) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :  (75) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 .    (جمٚمد ، وىمٗم٧م قمٚمٞمف سمخٓمرف ُمًقدًة ):  ، ىم٤مل اًمًٞمقـمل خمتك افسمذي- 14 

:                        ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف  ادـفاج دم ذح صحقح مسؾؿ بـ احلجاج- 15 

ىى.ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م : دار اعمٕمروم٦م : حت٘مٞمؼ 
   

:ىالمصنغاتىالغػؼوظى:ىثالثًاى
 ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ                   (أًمػ ُمٜمف أوراق ىمالئؾ  ) ، إصقل وافضقابط- 16

. حمٛمد هٞمتق : دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م : حت٘مٞمؼ : ـمٌٕم٤مشمف 

 .  اإلجياز دم ادـاشؽ- 17

دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م :  : ، ُمٓمٌقع ٌ ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف  اإليضاح دم ادـاشؽ- 18

. قمٌد اًمٗمت٤مح سمـ طمًلم اعمٙمل  : حت٘مٞمؼ 

وأطمده٤م : ، ىم٤مل اًمًخ٤موي  - اإليضاح و ؽراإلجياز- وًمف أرسمٕم٦م ُمٜم٤مؾمؽ أظمرى 

اًمِمٞمخ : راسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل : شمٕمٚمٞمؼ : ظم٤مٌص سم٤مًمٜمًقان ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف 

 .  قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز 

                                                                                                                                               

      .(55): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (74): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (84) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

   .(55) اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي ()

  .(73) اعمٜمٝم٤مج اًمًقي ()

    .(73) اعمٜمٝم٤مج اًمًقي ()

   .(66)اعمٜمٝم٤مج اًمًقي   :(2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :  (75) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

 . (74) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  ()

 .   (72) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :   (78) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

  . (72) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :   (77) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

  .   (72) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (59):  اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (78) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 ، وهق ذٌح ُُمٓمقٌل قمغم اًمتٜمٌٞمف ، وصؾ ومٞمف إمم أصمٜم٤مء         حتػة افطافب افـبقف- 19

. اًمّمالة 

.  حتػة ضالب افػضائؾ- 20

 ، وىمد وصؾ ومٞمف إمم صالة اعم٤ًمومر ، ُيَٕمدُّ يم٤معمختٍم ًمٚمٛمجٛمقع افتحؼقؼ دم افػؼف- 21

 . ذح اعمٝمذب 

 ، ُمٓمٌقٌع ،            افسخقص بافؼقام فذوي افػضؾ وادزية مـ أهؾ اإلشالم- 22

.  يمٞمالين ظمٚمٞمٗم٦م  : دار اًمٌِم٤مئر : حت٘مٞمؼ : وُمـ ـمٌٕم٤مشمف 

:  ، وصؾ ومٞمف إمم يمت٤مب ذوط اًمّمالة  ،  ىم٤مل اإلؾمٜمقي افتـؼقح ذح افقشقط- 23

وهق يمت٤مٌب ضمٚمٞمٌؾ ، ُمـ أواظمر ُم٤مَصٜمَّػ ، ضمٕمٚمف ُمِمتٛماًل قمغم أٟمقاٍع ُمتٕمٚم٘م٦ٍم سمٙمالم  )

.    (اًمقؾمٞمط ، ُم٘متٍمًا قمغم ومروع اًمقؾمٞمط 

  

 

دار اعمٜمٝم٤مج : سمح٤مؿمٞم٦م ُمٜمٝم٤مج   : ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف   دؿائؼ ادـفاج- 24

. حمٛمد حمٛمد ـم٤مهر : اًمٓم٤مًمٌلم : سمٕمٜم٤مي٦م 

 . رؤوس ادسائؾ- 25

                                                 

  .  (72): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :  (82) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

  .(63)اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب   ()

 .(73-72): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :  (85) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

  .  (73) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :   (79) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

  . (72): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :  (82) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

   .(57): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (68) اعمٜمٝم٤مج اًمًقي ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ظمٚمٞمؾ      : دار اعمٕمروم٦م : حت٘مٞمؼ :  ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف  روضة افطافبغ- 26

.  ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م  

، وُمـ               (تصحقح افتـبقف )، ُمٓمٌقٌع سم٤مؾمؿ   افعؿدة دم تصحقح افتـبقف - 27

.  حمٛمد قم٘مٚم٦م اإلسمراهٞمؿ  : ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، حت٘مٞمؼ : ـمٌٕم٤مشمف 

ُمـ أوائؾ ُم٤مَصٜمََّػ ، وٓيٜمٌٖمل آقمتامد قمغم ُم٤مومٞمف ُمـ ): ىم٤مل اسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم 

 .  (اًمتّمحٞمح٤مت اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمت٥م اعمِمٝمقرة 

ٌَٝم٤م اسمـ اًمٕمٓم٤مر ، وزاد قمٚمٞمٝم٤م أؿمٞم٤مَء ؾمٛمٕمٝم٤م ُمٜمف ، ُمٓمٌقٌع ، افػتاوى- 28  ، وىمد رشمَّ

.  حمٛمد احلج٤مر: دار اًمٌِم٤مئر : حت٘مٞمؼ : وُمـ ـمٌٕم٤مشمف 

ُف ، صمؿ أيمٛمؾ اإلُم٤مم  ، وصؾ ومٞمف إمم أصمٜم٤مء اًمرسم٤م ادجؿقع ذح ادفذب -29  ومل ُيتِٛمَّ

شمقذم ؾمٜم٦م                    )ضمزءًا ُمٜمف ، صمؿ َأمتَُّف اعمٓمٞمٕمل  ( هـ 756شمقذم ؾمٜم٦م )اسمـ اًمًٌٙمل 

. اًمري٤مض - دار قم٤ممل اًمٙمت٥م : ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف  (هـ 1406

.   خمتك آداب آشتسؼاء- 30

وىمد مجع  ): ، ىم٤مل ذم اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب  خمتك افبسؿؾة ٕيب صامة - 31

اًمِمٞمخ أسمق حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمدُمِم٘مل ذًمؽ ذم يمت٤مسمف اعمِمٝمقر ، وطمقى 

                                                                                                                                               

  .  (74) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  ()

 .  (63): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (2/156) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :  (80) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

  .(58): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (73)اعمٜمٝم٤مج اًمًقي   ()

      .(71)، اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  (5)

 .   (74): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :   (79) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

  . (66) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :  (81) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

  .  (73) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ومٞمف ُمٕمٔمؿ اعمّمٜمٗم٤مت ، وأٟم٤م إن ؿم٤مء اهلل أذيمر هٜم٤م مجٞمع ُم٘م٤مصده خمتٍمًة ، وأوؿ إًمٞمٝم٤م 

إمم ص  (202) ، صمؿ ذيمره٤م ذم اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م ُمـ ص  (....شمتامٍت ٓسمد ُمٜمٝم٤م

(217) . 

 .   خمتك تلفقػ افدارمل دم ادتحرة- 32

 .  خمتك افتـبقف- 33

وهذا اًمٙمت٤مب ُمـ أواظمر  ):  ، ىم٤مل اإلؾمٜمقي اختكه، و مسلفة ختؿقس افغـائؿ- 34

 .    (ُم٤مصٜمََّػ ، وهق ُمِمتٛمٌؾ قمغم ٟمٗم٤مئس 

.  مسلفة كقة آؽساف- 35

.   ، ويٕمد خمتٍمًا  ًمتذٟمٞم٥م اًمراومٕمل ادـتخب- 36

: دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م ، حت٘مٞمؼ :  ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف  مـفاج افطافبغ- 37

. أمحد احلداد 

 ، وهق ىمري٥ٌم ُمـ يمت٤مسمف اًمتح٘مٞمؼ ذم يمثرة إطمٙم٤مم إٓ أٟمف                   مفامت إحؽام- 38

 . مل يذيمر ومٞمف ظمالوم٤ًم ، وىمد وصؾ ومٞمف إمم أصمٜم٤مء ـمٝم٤مرة اًمٌدن واًمثقب 

                                                                                                                                               

  .(62)  اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب: (74)اعمٜمٝم٤مج اًمًقي   ()

  .(202/ 3)اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب   ()

  .(74)  اعمٜمٝم٤مج اًمًقي ()

     .(61): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (74)  اعمٜمٝم٤مج اًمًقي ()

  .  (73) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :  (79) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

  .(63)اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب   ()

     .(61)اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  ()

  .   (68): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :  (86) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

  .  (73): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ُمـ أوائؾ ُم٤مَصٜمََّػ ، وٓيٜمٌٖمل ): ، ىم٤مل اسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم   ُكَؽت افتـبقف- 39

 .    (آقمتامد قمغم ُم٤مومٞمف ُمـ اًمتّمحٞمح٤مت اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمت٥م اعمِمٝمقرة 

.   ُكَؽٌت ظذ افقشقط -40

:ىمصنغاتىتتطلقىباللعظىواآلدابىوالتراجمىى:ىرابطاى
  ، وصؾ ومٞمف                 اإلصارات إػ ما دم افروضة مـ إشامء وادعاين وافؾغات- 41

.  إمم أصمٜم٤مء اًمّمالة 

. حمٛمد احلج٤مر : ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف دار اًمٌِم٤مئر : حت٘مٞمؼ   بستان افعارؾغ- 42

،  افتحرير دم فغات افتـبقف ، وؾمامه اًمًٞمقـمل :   افتحرير دم أفػاظ افتـبقف- 43 

أيٛمـ ص٤مًمح : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، اقمتٜم٤مء : ُمٓمٌقٌع سمح٤مؿمٞم٦م اًمتٜمٌٞمف ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف 

.  ؿمٕم٤ٌمن 

  

 

دًة ومٌٞمَّْمف مج٤مل اًمديـ اعمزي ، هتذيب إشامء وافؾغات - 44 قَّ ًَ ُمٓمٌقٌع ،               ، شمريمف ُُم

 .  ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م :  حت٘مٞمؼ : وُمـ ـمٌٕم٤مشمف 

                                                 

  .  (72-71) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  ()

      .(71)، اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  (3)

  .  (72): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  ()

  .  (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  ()

 .(57): اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (73) اعمٜمٝم٤مج اًمًقي ()
  

     .(57) اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي ()

  .(73)اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  ()

 .   (71): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (2/156) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم : (84) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 .    حزب أدظقة- 45

 ، ُمٚمخص ُمـ ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ٓسمـ اًمّمالح ، شمريمف ُمًقدًة ضبؼات افػؼفاء- 46

.  دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م : ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف  ومٌٞمَّْمف مج٤مل اًمديـ اعمزي 

.   ، أؿم٤مر إًمٞمف ذم ُمّمٜمٗمف اًمت٘مري٥م خمتك أشد افغابة- 47

.  ، اظمتٍم ومٞمف يمت٤مب اًمٌٞمٝم٘مل مـاؿب افشاؾعل- 48

:ىىتصانوفىلودتىلهى؛ىىمنؼاىىووندبىإلوه
.  ، خمتٍم ًمٓمٞمػ افـفاية دم اختصار افغاية- 1 

 ، ُمِمتٛمٚم٦ٌم قمغم مخًلم ُمقوٕم٤ًم ، وممـ ٟمًٌف إًمٞمف اسمـ اًمرومٕم٦م أؽافقٌط ظذ افقشقط- 2 

  .ذم ذح اًمقؾمٞمط ، وُيٜم٥ًُم ًمٌٕمض احلٛمقيلم 

 

                               

 

 

 حواتهىالطملوظى:ىالمطلبىالخامسى                              

 

                                                 

   .(61) اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب ()

  .  (73) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي (2/156)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :   (85) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

    .(57) اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي ()

   .(61)اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي  (73) اعمٜمٝم٤مج اًمًقي ()

  .(157/ 2)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  ()

  .(157/ 2)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  (7)



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

:      دي٨م قمـ احلٞم٤مة اًمٕمٛمٚمٞم٦م إمم ضم٤مٟمٌلم اًمحشم٘مًٞمؿ يٛمٙمـ   

  وُي٘مّمد سمف ُمٕم٤مُمٚمتف ًمٜمٗمًف وقم٤ٌمدشمف ، وطمًٌل ذم هذا اجل٤مٟم٥م إؿم٤مراٌت 

شمدلُّ قمغم اعم٘مّمقد : اؾمت٘مرأهُت٤م ُمـ أطم٤مدي٨م شمالُمٞمذه وأىمراٟمف قمٜمف : وم٤مٓؾمت٘مّم٤مء ذم 

: ؾمػمة هذا اًمَٕمَٚمِؿ قمزيٌز 

يم٤من يمثػم اًمتالوة واًمذيمر ، واًمّمٞم٤مم  ):  ، ىم٤مل اسمـ اًمٕمٓم٤مر اإلـثار مـ افعبادة- 1

 .  (واًم٘مٞم٤مم 

اًمٕم٤ممل اًمرسم٤مينُّ اعمتَّٗمؼ قمغم  ): ، ىم٤مل اسمـ اًمٕمٓم٤مر افزهد دم افدكقا وافرؽبة دم أخرة- 2 

 .  (قمٚمٛمف وإُم٤مُمتف وضمالًمتف وزهده وورقمف 

يم٤من طمريّم٤ًم قمغم وىمتف ٓيٗمقت ضمزءًا  ):  ، ىم٤مل اسمـ اًمٕمٓم٤مر احلرص ظذ افقؿت- 3

.   (ُمٜمف ذم همػم إوم٤مدٍة أو اؾمتٗم٤مدٍة ، طمتك ذم ذه٤مسمف ذم اًمٓمريؼ وجمٞمئف 

يم٤من ُمراىم٤ًٌم ٕقمامل اًم٘مٚمقب ):  ، ىم٤مل اسمـ اًمٕمٓم٤مر حماشبة افـػس ومراؿبة اخلقاضر- 4

 .  (وشمّمٗمٞمتٝم٤م ُمـ اًمِمقائ٥م ، حي٤مؾم٥م ٟمٗمًف قمغم اخلٓمرة سمٕمد اخلٓمرة 

وَأِذَن زم                        ):  ، ىم٤مل اسمـ اًمٕمٓم٤مر رظايتف أماكة افعؾؿ ، وتقاضعف فؾحؼ- 5

ريض اهلل قمٜمف ذم إصالح ُم٤مي٘مع زم ذم شمّم٤مٟمٞمٗمف ، وم٠مصٚمح٧م سمحيشمف أؿمٞم٤مء ، ومٙمتٌف 

ين قمٚمٞمف   .  (سمخٓمف وأىمرَّ

                                                 

  .(38)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم   () 

    .(38)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم  () 

  .(68)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (3) 

    .(68)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (4) 

   .(54)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم  ()   



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

إؿم٤مراٌت شمدل قمغم - يمام ؾمٌؼ -  وي٘مّمد سمف شمٕم٤مُمٚمف ُمع اًمٜم٤مس ، وطمًٌل

:  اعم٘مّمقد 

 ، ىم٤مل اسمـ اًمٕمٓم٤مر ذم وصػ تقؿر افشققخ ومـ أؾاد مـفؿ مـ إحقاء وإمقات- 1 

سَمِٕمل  ويم٤من ؿمٞمخٜم٤م يمثػم إدب ُمٕمف ، طمتك  ): شمقىمػم اإلُم٤مم اًمٜمقوي ًمِمٞمخف قُمَٛمر اًمرَّ

 (يُمٜم٤َّم ذم احلٚم٘م٦م يقُم٤ًم سملم يديف ، وم٘م٤مم ُمٜمٝم٤م ، وُمأل إسمري٘م٤ًم ، ومحٚمف سملم يديف إمم اًمٓمٝم٤مرة 

ويم٤من إذا َذيَمر اًمّم٤محللم ذيمرهؿ سمتٕمٔمٞمٍؿ وشمقىمػٍم واطمؽماٍم                    ): ، وىم٤مل قمٜمف أيْم٤ًم  

َدهؿ ، وذيمر ُمٜم٤مىمٌٝمؿ ويمراُم٤مهتؿ   .   (وؾمقَّ

وؾمٛمع ُمٜمف ظمٚمٌؼ يمثػٌم   ):  ، ىم٤مل اسمـ اًمٕمٓم٤مر بذل افعؾؿ : تدريسًا وإؾتاًء وتلفقػاً - 2

وخترج سمف ظمٚمٌؼ يمثػٌم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ، وؾم٤مر قمٚمٛمف وومت٤مويف ذم              .... ُمـ اًمٕمٚمامء واحلٗم٤مظ 

أوم٤مق ، وَوىَمع قمغم ديٜمف وقمٚمٛمف وزهده وورقمف اًمِقوَم٤مق ، واٟمتٗمع اًمٜم٤مس ذم ؾم٤مئر اًمٌالد 

 .  (..... اإلؾمالُمٞم٦م سمتّم٤مٟمٞمٗمف 

ومٞم٦م سمٕمد ُمقت أيب ؿم٤مُم٦م ؾمٜم٦م  ):  وىم٤مل اإِلؾمٜمقي  َوَوزِمَ رمحف اهلل دار احلدي٨م إْذَ

.  (مخس وؾمتلم وؾمتامئ٦م إمم أن شمقذم 

ُؾ تعؾقؿف هلؿ بتلديبف- 3 :                            ، ىم٤مل اسمـ اًمٕمٓم٤مر حرصف ظذ تالمقذه ، جُيؿِّ

ُمع ُمراىمٌتف زم ذم طمريم٤ميت وؾمٙمٜم٤ميت ، وًمٓمٗمف .... ويم٤من رمحف اهلل رومٞم٘م٤ًم يب ؿمٗمٞم٘م٤ًم قمكم  )

                                                 

   .(56)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم  ()   

     .(69) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()   

      .(67) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()  

    .(2/156) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي ()   



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

يب ذم مجٞمع ذًمؽ ، وشمقاوٕمف ُمٕمل ذم مجٞمع احل٤مٓت ، وشم٠مديٌف زم ذم يمؾ رء طمتك 

 .  (اخلٓمرات ، وأقمجز قمـ طمٍم ذًمؽ 

يم٤من ٓي٠مظمذ ُمـ أطمٍد ؿمٞمئ٤ًم ، ويرى أن إُمقر  ):  ىم٤مل اسمـ اًمٕمٓم٤مر صقاكة افعؾؿ ،- 4

 .   (اعمتٕمٞمٜم٦م قمٚمٞمف ٓجيقز أظمذ اجلزاء قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م 

 ، ٓشم٠مظمذه ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئٍؿ ، وم٢مذا قمجز قمـ إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر -5

وًمف رؾم٤مئؾ يمثػمة ذم يمٚمٞم٤مٍت  ):  ، ووصٗمٝم٤م اسمـ اًمٕمٓم٤مر سم٘مقًمف اعم٘م٤مسمٚم٦م يمت٥م اًمرؾم٤مئؾ 

ـٍ ٟمػمات ، وذم إُم٤مشم٦م سمدٍع ُمٔمٚمامت ،               شمتٕمٚمؼ سم٤معمًٚمٛملم وضمزئٞم٤مت ، وذم إطمٞم٤مء ؾمٜم

وًمف يمالٌم ـمقيٌؾ ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر : ُمقاضمٝم٤ًم سمف أهؾ اعمراشم٥م 

ٟمامذج عمخ٤مـم٤ٌمشمف إمم أُمراء  (117-101) وذيمر اسمـ اًمٕمٓم٤مرذم اًمتحٗم٦م   ،  (اًمٕم٤مًمٞم٤مت 

 .  قمٍمه : دمٛمع سملم اًمٚمٓمػ ذم اًم٘مقل واًمّمدع سم٤محلؼ 

 

 

ىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ى
.ىمكانتهىالطلموظىوثناءىالطلماءىرلوهى:ىىىىىىىىىىىىىىىىالمطلبىالدادسى

ى

                                                 

   .( 54)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم  ()   

  . (97)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم  ()   

 :  (86-75): اعمٜمٝم٤مج اًمًقي  (101  ، 38 )حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم : يٜمٔمر  ()   

  .(118- 117 )حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم   ()   



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

.ىمكانتهىالطلموظىى–ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأى
مل يتٌقأ اإلُم٤مم اًمٜمقوي اعمٙم٤مٟم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م سملم قمٚمامء قمٍمه وُمـ سمٕمدهؿ ومح٥ًم  ، سمؾ 

دظمؾ اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ذم قمٍمه ـمقرًا ضمديدًا ، وقُمدَّ ىمقًمف وشمرضمٞمحف ذم اعمذه٥م ذا 

وزٍن رومٞمٍع ، وأصٌح عم١مًمٗم٤مشمف آٟمتِم٤مر اًمقاؾمع ذم أىمٓم٤مر اعمًٚمٛملم ٓؾمٞمام يمت٤مسمف 

: اًمذي أىمر ًمف سم٤مًمٗمْمؾ ومٞمف قمٚمامء اعمًٚمٛملم ُمـ ؿمتك  (اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب)

اعمذاه٥م : اعُمخ٤مًمِػ ىمٌؾ اعُمقاومِؼ ، وأوم٤مد ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف اًمٌٕمٞمد ىمٌؾ اًم٘مري٥م ، وًمٕمؾ هذا 

ل قمغم اهلل أطمدًا - ُمـ دٓئؾ إظمالصف وصدىمف  ى- .وُٟٓمزيمر
َح اًمث٤مين ًمٚمٛمذه٥م سمٕمد اإلُم٤مم اًمراومٕمل ،                                  وًم٘مد قُمدَّ اإلُم٤مم اًمٜمقوي اعُمٜمَ٘مر

واعم٘مّمقد سمتٜم٘مٞمح اعمذه٥م هٜم٤م هتذيٌف ُمـ إىمقال اعمرضمقطم٦م واًمِم٤مذة ، وسمٞم٤من اعمٕمتٛمد  )

قمٜمد وم٘مٝم٤مئف ذم اًمٗمتقى ، وًمٕمؾ ذًمؽ يٕمزى إمم يمثرة اعمّمٜمٗم٤مت ذم وم٘مف اًمِم٤مومٕمٞم٦م ، 

ظمالل أرسمٕم٦م ىمرون : - واٟمتِم٤مر وم٘مٝم٤مئف قمغم سم٘مٕم٦م واؾمٕم٦م ُمـ إرض ، ومُقضِمَد ومٞمٝم٤م 

قمدٌد همػم ىمٚمٞمٍؾ ُمـ اًمتخرجي٤مت اعمخ٤مًمٗم٦م ٕصقل اعمذه٥م ، - شمٚم٧م ووم٤مة إُم٤مم اعمذه٥م 

، ومؼمز ذم أواظمر اًم٘مرن اًم٤ًمدس اإلُم٤مم اًمراومٕمل ًمٞم٘مقم  أو آؾمتٜم٤ٌمـم٤مت اعمرضمقطم٦م

َد سمف اًمٓمريؼ ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي : ًمٞمِمٙمؾ ضمٝمدمه٤م  سمجٝمٍد قمٔمٞمٍؿ ذم شمٜم٘مٞمح اعمذه٥م : َُمٝمَّ

ل وإهؿ ًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمٞم٦م  ى.    (اًمتٜم٘مٞمح إوَّ
       

إن اًمٙمت٥م اعمت٘مدُم٦م قمغم اًمِمٞمخلم ٓيٕمتٛمد  ): ىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم حتٗم٦م اعمحت٤مج 

، .... رٌء ُمٜمٝم٤م إٓ سمٕمد ُمزيِد اًمٗمحص واًمتَّحري طمتك يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ أٟمف اعمذه٥م 

وم٤مًمذي أـمٌؼ قمٚمٞمف حم٘م٘مقا اعمت٠مظمريـ ومل يزل ُمِم٤مخيٜم٤م يقصقن سمف ويٜم٘مٚمقٟمف قمـ 

                                                 

  .سمتٍمف  (374-373)اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل  ()

  



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

وم٢من اظمتٚمٗم٤م .... ُمِم٤مخيٝمؿ ، وهؿ قمٛمـ ىمٌٚمٝمؿ ، وهٙمذا ، أن اعمٕمتٛمد ُم٤ماشمٗم٘م٤م قمٚمٞمف 

 .  (- ..... يٕمٜمل اإلُم٤مم اًمٜمقوي -  وم٤معمّمٜمرُػ 
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 . (380): اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل  ( 20-1/19 )اعمٜمٝم٤مج حتٗم٦م اعمحت٤مج سمنمح   ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 قم٤مـمٍر ، وإؿم٤مدٍة هبذا اًمَٕمَٚمؿ               
ٍ
  ٓخيٚمق يمت٤مٌب ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل شمرمج٧م ًمف ُمـ صمٜم٤مء

اًمٕمٔمٞمؿ ، واقمؽماٍف سمٛمٙم٤مٟمتف اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ، وطمًٌل ذم هذا اعمٓمٚم٥م 

 سمٕمض اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف ، وًمق ُرُم٧ُم آؾمت٘مّم٤مَء خلرج هذا اعمٓمٚم٥م قمـ 
ِ
اإلؿم٤مرة إمم صمٜم٤مء

: هم٤ميتف ، وُمـ ذًمؽ 

ُر  ): ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم - 1  اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ اًمٗم٘مٞمف اًمٜمٌٞمؾ ، حُمرر

ٌُف ، أطمد اًمٕم٤ٌمد واًمٕمٚمامء اًمزه٤مد  ، وىمد اٟمتٗمع ......اعمذه٥م وُُمٝمذسمف ، وو٤مسمٓمف وُُمَرشمر

، ويم٤من قمغم ضم٤مٟم٥ٍم يمٌػٍم ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ .....سمتّم٤مٟمٞمٗمف وشمٕم٤مًمٞم٘مف أهؾ اعمذه٥م

ِع اًمذي مل  واًمزهد واًمت٘مِمػ وآىمتّم٤مد ذم اًمٕمٞمش واًمّمؼم قمغم ظمِمقٟمتف ، واًمتََّقرُّ

 .  (، وقمٚمٞمف ؾمٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر ....يٌٚمٖمٜم٤م قمـ أطمٍد ذم زُم٤مٟمف ، وٓىمٌٚمف سمدهٍر ـمقيٍؾ 

اًمٕمالُم٦م ، ؿمٞمخ اعمذه٥م ، ويمٌػم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم زُم٤مٟمف ، وىمد يم٤من  ): وىم٤مل قمٜمف أيْم٤ًم - 2

ُمـ اًمزه٤مدة واًمٕم٤ٌمدة واًمقرع واًمتحري وآٟمجامع قمـ اًمٜم٤مس قمغم ضم٤مٟم٥م يمٌػم : 

   .  (ٓي٘مدر قمٚمٞمف أطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء همػمه 

، واًمداقمل إمم .... ؿمٞمخ اإلؾمالم ، أؾمت٤مذ اعمت٠مظمريـ  ): ىم٤مل قمٌداًمقه٤مب اًمًٌٙمل - 3

ؾمٌٞمؾ اًم٤ًمًمٗملم ، يم٤من حيٞمك رمحف اهلل ًمٞمث٤ًم قمغم اًمٜمٗمس هّمقرًا ، وزاهدًا مل ي٤ٌمل سمخراب 

اًمدٟمٞم٤م : إذ صػمَّ ديٜمف َرسْمٕم٤ًم ُمٕمٛمقرًا ، ًمف اًمزهد واًم٘مٜم٤مقم٦م ، وُمت٤مسمٕم٦م اًم٤ًمًمٗملم ُمـ أهؾ 

اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ، واعمّم٤مسمرة قمغم أٟمقاع اخلػم ، ٓيٍمف ؾم٤مقم٦ًم ذم همػم ـم٤مقم٦ٍم ، هذا ُمع 

ى.  (... اًمتٗمٜمُـّ ذم أصٜم٤مف اًمٕمٚمقم 

                                                 

  .( 349-347 /2)اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ يمثػم ـمٌ٘م٤مت ()

   .(17/540)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ()

  .(8/395 )ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 ص٤مطم٥م ُمٜمٔمقُم٦م –طمٙمك شمٚمٛمٞمذه اسمـ اًمٕمٓم٤مر أن اعمحدث أمحد سمـ ومرح اإلؿمٌٞمكم - 4

ىمد ص٤مر إًمٞمف يم٤من اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ  ): ىم٤مل - همراُمل صحٞمٌح : ذم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م 

ت إًمٞمف آسم٤مط اإلسمؾ ُمـ أىمٓم٤مر صمال ث ُمراشم٥م ، يمؾ ُمرشم٦ٌٍم ُمٜمٝم٤م ًمق يم٤مٟم٧م ًمِمخٍص ؿُمدَّ

:  إرض 

. اًمٕمٚمؿ واًم٘مٞم٤مم سمقفم٤مئٗمف : اعمرشم٦ٌم إومم 

. اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م سمجٛمٞمع أٟمقاقمٝم٤م : اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م 

.      (إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر : اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م 

ٌُُف ،  ) : اإلؾمٜمقيمج٤مل اًمديـ ىم٤مل - 5  ُحُف وُمَرشمر سُمف ، وُمٜم٘مر ُر اعمذه٥م وُُمَٝمذر وهق حمرر

وؾم٤مر ذم أوم٤مق ذيمره ، وقمال ذم اًمٕم٤ممل حمٚمُّف وىمدره ، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اعمِمٝمقرة 

 .  (اعم٤ٌمريم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م 

اًمٗم٘مٞمف احل٤مومظ اًمزاهد ، أطمد إقمالم ، ؿمٞمخ                     ): ىم٤مل اسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم - 6

 .  (اإلؾمالم 

 اإلُم٤مم احل٤مومظ إوطمد اًم٘مدوة ؿمٞمخ اإلؾمالم قمٚمؿ إوًمٞم٤مء ): ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل - 7

 .  ( ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمٜم٤مومٕم٦م ،.....

ؾمٞمد ـم٤مئٗم٦م اًمٕمٚمامء ُمـ اًم٘مرن اًم٤ًمدس وإمم  ): ىم٤مل ؿمٛمس  اًمديـ حمٛمد اًمرُمكم - 8

اًمْم٤مرب ُمع إىمدُملم ، وص٤مطم٥م اًمٗمْمؾ قمغم أهؾ اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب ، هذا احللم 

ُل قمٚمٞمف قمٜمد يمؾ ص٤مدر ووارد ، سمًٝمٍؿ واًمٜم٤مس شميب ذم طمديٍد سم٤مرٍد  م ، ومٝمق اعمٕمقَّ شم٘مدَّ

                                                 

  .(118) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم  ()

 . (2/266)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  ()

  . (153 /2) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ()

    .(4/174 )احلٗم٤مظ  شمذيمرة ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

م اًمٜمص قمغم اًم٘مٞم٤مس  ٌََؼ وهل شمٜم٤مديف ُم٤م ذم وىمقومؽ ؾم٤مقم٦ًم ُمـ ، قمغم أهؾ زُمٜمف شم٘مدُّ وؾَم

ىم٤مل ومٚمؿ يؽمك ،  إىمالًٓ   ُمـ أٟمٗمؼ ُمـ ظمزائـ قمٚمٛمف ومل خيش ُمـ ذي اًمٕمرش،سم٤مس 

َٞم٤مدِة طمتك وم٤مق أوم٤مق ،ًم٘م٤مئٍؾ            ُم٘م٤مًٓ  ًر وُم٣م وظمٚمػ ذيمرًا ،  وشمّم٤مقمَد درَج اًم

حمٞمل اًمديـ :  ....، ؿمٞمخ اإلؾمالم سمال ٟمزاع ، سم٤مىمٞم٤ًم ُم٤م ؾمٓمر قمٚمٛمف ذم إوراق 

 وأذقمـ ًمف أهؾ اخلالف واًمقوم٤مق  ،ىمد ُمأل قمٚمٛمف أوم٤مق، شمٖمٛمده اهلل سمرمحتف ، اًمٜمقوي 

)  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

وفاتهىى:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمطلبىالدابعى
 

                                                 

   .سمتٍمف  (1/9) هن٤مي٦م اعمحت٤مج ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

شمقذم اإلُم٤مم اًمٜمقوي رمحف اهلل ًمٞمٚم٦م إرسمٕم٤مء : اًمراسمع واًمٕمنميـ ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م      

ـَ هب٤م صٌٞمح٦م 676
هـ ، ذم اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ ، سم٘مري٦م ٟمقى ، ذم سمٞم٧م واًمده ، وُدومِ

.  ، قمـ مخ٦ًٍم وأرسمٕملَم قم٤مُم٤ًم وؾمت٦م أؿمٝمٍر شم٘مري٤ًٌم اًمٚمٞمٚم٦م اعمذيمقرة 

ومخرج إمم  اًم٘مٌقر  ):  : يمام ٟم٘مؾ اسمـ اًمٕمٓم٤مر سم٘مقًمف وىمد أطمسَّ اإلُم٤مم اًمٜمقوي سمُدٟمِقأضمٚمف

اًمتل ُدومـ ومٞمٝم٤م سمٕمض ُمِم٤مخيف ومزارهؿ وىمرأ ؿمٞمئ٤ًم ودقم٤م وسمٙمك ،  صمؿ زار أصح٤مسمف 

، صمؿ ؾم٤مومر صٌٞمح٦م ذًمؽ اًمٞمقم ، وضمرى ُمٕمف وىم٤مئع ، ورأي٧م ُمٜمف أُمقرًا ..... إطمٞم٤مء 

حتتٛمؾ جمٚمدات ، وم٤ًمر إمم ٟمقى ، وزار اًم٘مدس واخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم ، صمؿ قم٤مد إمم 

ٟمقى ، وُمرض هب٤م : ذم سمٞم٧م واًمده ، ومٌٚمٖمٜمل ُمروف ، ومذه٧ٌم ُمـ دُمِمؼ ًمٕمٞم٤مدشمف : 

ىى .   (ومٗمرح سمذًمؽ وأُمرين سم٤مًمرضمقع ، صمؿ شمقذم سمٕمده٤م سم٠مي٤مم 
اًمتل  وىمد ٟم٘مؾ اسمـ اًمٕمٓم٤مر ذم يمت٤مسمف احل٤مومؾ ذم شمرمج٦م ؿمٞمخف اًمٜمقوي اًمٙمثػم ُمـ اعمراصمل

 قمغم حمٌتف  مم٤م يدلىمٞمٚم٧م ومٞمف : ضم٤موزت اًمٕمنميـ ، وسمٕمْمٝم٤م ًمٗم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م إظمرى

  .وقمٔمٞمؿ وم٘مده قمٜمد مجٞمع اعمًٚمٛملم ، رمحف اهلل ، ومجٕمٜم٤م سمف ذم ضمٜم٤مت اخلٚمد 

ىى
ىى                                        

                                                 

 .  (87) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي (42)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم   ()

  .(87) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي (100-99 )حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم   ()

  .(98-89) : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي (196- 119) حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم   ()

 

 

 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 
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أهموظىالكتابى:ىىالمطلبىاألولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 

:  يٛمٙمـ أن شمتْمح أمهٞم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ ظمالل أُمقر ُمٜمٝم٤م

 قمغميمت٤مب اعمٜمٝم٤مج ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل شمت٤مسمع قمٚمامء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُيٕمدُّ :  ارتناءىالطلماءىبهى -1

                   وؾمٞم٠ميت ذيمر هذه اًمٙمت٥م ، اًمٕمٜم٤مي٦م سمف قمٜم٤مي٦ًم سم٤مًمٖم٦ًم ذطم٤ًم واظمتّم٤مرًا وٟمٔماًم 

 .واًمتٕمريُػ هب٤م ذم اعمٓمٚم٥م اًمراسمع

إذا أردٟم٤م ُمٕمروم٦َم أصؾ يمت٤مب :  المصدرىالذيىادتػىىمنهىالمؤلفىالكتابى -2

 إمم ُم١مؾمس اعمذه٥م : اً ًمٞم٧ًم ىمري٦ٌم ، وحتديد: اج ومال سمد ُمـ قمقدٍة إمم اًمقراء هاعمـ

                     وم٤مظمتٍمه ، ادزين، صمؿ ضم٤مء شمٚمٛمٞمذه  (إم) وم٘مد أًمَّػ رمحف اهلل يمت٤مب افشاؾعلاإلُم٤مم 

 . ًمإلُم٤مم اجلقيٜمل (هناية ادطؾب)صمؿ شمت٤مسمٕم٧م ذوح اًمٕمٚمامء قمغم هذا اعمختٍم ، وُمٜمٝم٤م 

 صمؿ اظمتٍمه إمم (افبسقط) ذم يمت٤مب (افـفاية) واظمتٍم افغزايلصمؿ ضم٤مء اإلُم٤مم 

.  (افقجقز) صمؿ اظمتٍمه إمم (افقشقط)

.  (ادحرر) إمم (افقجقز) وم٤مظمتٍم افراؾعلصمؿ ضم٤مء اإلُم٤مم 

. (افطافبغ مـفاج) إمم (ادحرر) وم٤مظمتٍم افـقويوضم٤مء اإلُم٤مم 

               رسمام هَمػمَّ  ):  دحررافراؾعل افـقوياإلُم٤مم  ذم وصػ اظمتّم٤مرابـ افسبؽلىم٤مل 

ُؾ اؾمتدريمف قمٚمٞمف افراؾعلًا ُمـ أًمٗم٤مظ ظًمػ                 مل يِػ :  ، وىم٤مل ، إذا شم٠مُمٚمف اعمت٠مُمر

 وٟمٓمؼ سمٗمّمؾ، ، صمؿ ٟمجده قمٜمد اًمتٜم٘مٞم٥م ىمد واومؼ اًمّمقاب  سم٤مٓظمتّم٤مر وٓضم٤مء سم٤معُمراد

  .   ( ...اخلٓم٤مب

 اًمذيـ اؾمت٘مك ُمـ ُمٕمٞمٜمٝمؿ اإلُم٤مم ادذهب افشاؾعلوًمق شم٠مُمٚمٜم٤م اًمٕمٚمامء إومذاذ قمغم ُمرر 

.  قُمُٚمق ؿم٠مٟمف، و قُمِرَف ىمْدُره ادـفاج ذم شم٠مًمٞمػ افـقوي

                                                 

 . (8/398)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  (1)



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 

:ىثناءىالطلماءىرلوهى-ى3
اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممممل ): ىم٤مل حمٛمد سمـ اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل - 1 اًمٗمراغ ُمـ ذطمل  ا ينَّ

اإلمام افرباين افشاؾعل ؾم٠مًمٜمل سمٕمض أصح٤ميب أن أضمٕمؾ ُمثٚمف قمغم ُمٜمٝم٤مج : قمغم اًمتٜمٌٞمف 

 ٕين أقمرف أين :ومؽمددت ذم ذًمؽ ُمدًة ُمـ  اًمزُم٤من ، حمقل افديـ افـقوي : افثاين 

ُح ُمـ ُمٕم٤مين ُم٤ٌمين ُمٜمٝم٤مج اإلُم٤مم  ،ًم٧ًم ُمـ أهؾ ذًمؽ اًمِم٠من  ذقم٧م ذم ذٍح يقور

، برز ادؽـقن مـ جقاهره يو،  ... وُيْٗمِّمُح قمـ ُمٗمٝمقم ُمٜمٓمقىمف ، اًمٜمقوي ُم٤م ظمٗم٤م 

أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن و ، .... ظم٤مٍل قمـ احلِمق واًمتٓمقيؾ، طفر ادضؿر دم رسائره يو

   . ( ويٕمؿ ٟمٗمٕمف ًمٙمؾ قم٤ميمٍػ وسم٤مدٍ  ، يـؼ ذـره ـام كؼ أصَؾف دم ـؾ كادٍ  ....

 ر خيطعم٤موم٢مٟمف ـم٤م): ىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل - 2
ٍ
ن يمت٥م اًمٗم٘مف م زم أن أشمؼمك سمخدُم٦م رء

 يكا يحييمرز أيب ع ادذهب بال دؾاررمحواع ز ن وزم اهلل سمال .... ينابًمٚم٘مٓم٥م اًمر

 جفهامـة  قمغم ظمدم .....ر رضحيف إمم أن قمزُم٧مووطمف ون ر ىمدس اهللَّيواونال

 .   ( ة ــقزه وذخائرهير افؽث ،طاهره              افقاضح 

-                  ص٤مطم٥م إًمٗمٞم٦م اًمِمٝمػمة ذم اًمٜمحق - ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ ُم٤مًمؽ اجلٞم٤مين - 3

 .  (واهلل ًمق اؾمت٘مٌٚم٧ُم ُمـ قمٛمري ُم٤ماؾمتدسمرت حلٗمٔمتف  ): قمـ يمت٤مب اعمٜمٝم٤مج 

ى
وأجؾُّي مصـٍػ فف دم ادختكات وُتسؽب ظذ  ): ىم٤مل ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد اًمرُمكم - 4

ومل تطؿح إػ افـسج ، ـتاب ادـفاج مـ مل تسؿح بؿثؾف افؼرائح ، حتصقؾف افَعَزات 

                                                 

   .(1/7)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  ()

    .(1/7) حتٗم٦م اعمحت٤مج ()

  .(96)حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم   ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

وأبرز خمبآت ، هبر بف إفباب وأتك ؾقف بافعجب افعجاب ، ظذ مـقافف ادطامح 

ـِ افسصقع ، ادسائؾ بقَض افقجقه ـريؿَة إحساب  ـَُف بُِحْس            أبدَع ؾقف افتلفقػ وزيَّ

َب ادؼاصد افبعقدة ، وأودظف ادعاين افغزيرة بإفػاظ افقجقزة ، وافسصقػ  وؿرَّ

وُيباهؾ ادختكات ، ؾفق ُيَساجؾ ادطقٓت ظذ ِصَغر حجؿف ، بإؿقال افسديدة 

مل ٓ وؾقف مع ، ويؼق ـافشؿس هبجًة وضقاَء ، ويطؾع ـافؼؿر شـاَء ، بغزارة ظؾؿف 

 ومل تزل إئؿة إظالم ؿدياًم  .....حزان بؾ بحران ـافعجاج: افـقوي افراؾعل 

ـٌ فػضؾف ؾٌّ مـفؿ ُمذِظ ـُ    .   (  وُمشتغٌؾ بنِؿرائف وذحف ،وحديثًا 

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

 منزلتهىفيىالمذهب:ىىالمطلبىالثاني                                    

                                                 

  .  (12-1/10)هن٤مي٦م اعمحت٤مج  ()                     



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

م ًمدى اعمدرؾملم  شمٌقأ يمت٤مب اعمٜمٝم٤مج ًمدى اًمِم٤مومٕمٞم٦م اعمرشم٦ٌم اًمٕمٚمٞم٤م ، وأصٌح اعُم٘مدَّ

واعمّمٜمٗملم ، وًمٕمؾ ومٞمام شم٘مدم ُمـ سمٞم٤من أمهٞم٦م اًمٙمت٤مب ُم٤ميدلُّ قمغم هذا ، وُمـ أسمرز 

: اًمدٓئؾ قمغم قمٚمق ُمٜمزًم٦م اًمٙمت٤مب ذم اعمذه٥م  

مم٤م يدل قمغم قِمَٔمؿ ُمٜمزًمتف ،  ظـد افشاؾعقة دم آختالف تؼديؿ ؿقل اإلمام افـقوي -1

ويٕمتؼم أهؿ يمت٥م اًمتٜم٘مٞمح إول     ) ، ادـفاج وُمـ أسمرزه٤م يمت٤مب  ،وُمٜمزًم٦م يمتٌف

ًمٚمٛمذه٥م ، أي أٟمف أيمثر اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اقمتامدًا ذم اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ُمـ طمٞم٨م سمٞم٤من 

.   (اعُمٗمَتك سمف 

: اًمتل مل شمٜم٘مٓمع               وخمتكاتف وؽرها مـ افتعؾقؼات واحلقار ـثرة ذوحف  -2

 ، وىمد أطمَم سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم قمغم قُمٚمقر ُمٜمزًمتف ذم اعمذه٥م طمتك زُم٤مٟمٜم٤م هذا ، مم٤م يدل 

  .  قمغم اعمٜمٝم٤مج أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م يمت٤مٍب ذطم٤ًم وشمٕمٚمٞم٘م٤ًم واظمتّم٤مراً 

ظـاية ـبارافعؾامء وافػؼفاء بف ، ووصقَّتفؿ فطالهبؿ باحلرص ظذ حػظف              - 3

ؾملَم واعُمْٗمتلَم  ): ىم٤مل اًمًٞمقـمل ودراشتف ،   .                                                                          (وهق أن قُمْٛمدُة اًمٓم٤َّمًمٌِلَم واعُمدرر

وُمـ وومقر ضمالًمتف وضمالًم٦م ُم١مًمٗمف اٟمت٤ًمب مج٤مقم٦ٍم ممـ طمٗمٔمف              ): وىم٤مل اًمًخ٤موي 

وهذه ظمّمقصٞم٦ٌم ٓأقمٚمُٛمٝم٤م أَن ًمٖمػمه ُمـ                   : إًمٞمف ، ومٞم٘م٤مل ًمف اعمٜمٝم٤مضملُّ ، ىم٤مل 

 .  (اًمٙمت٥م 

                             

                                                 

  . (525)اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل  ()

                (ـمٌٕم٦م دار اعمٜمٝم٤مج ): ُم٘مدُم٦م اعمٜمٝم٤مج  (28-1/14) (ـمٌٕم٦م دار اًمٌِم٤مئر) ُم٘مدُم٦م ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم: يٜمٔمر  ()

( 16-47) . 

    .(68)اًمًقي  اعمٜمٝم٤مج ()

    .( 77 ) اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي ()
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 منؼجىالمؤلفىفيىالكتاب:ىالمطلبىالثالث                               

 

ُم٦م يمت٤مسمفافـقويأووح اإلُم٤مم  ُمٜمٝمجف اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞمف ذم ذيمر    رمحف اهلل ذم ُُمَ٘مدر

 ، وم٤مىمتٍم دوري هٜم٤م قمغم  وـمري٘م٦م شمرضمٞمحف سملم إىمقال أووح سمٞم٤منٍ ، ُم٤ًمئؾ اًمٙمت٤مب 

: شمٚمخٞمّمٝم٤م وشمرشمٞمٌٝم٤م  

 . أووح أن قمٚمامء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ىمد أيمثروا ُمـ اًمتّمٜمٞمػ ُمًٌقـم٤ًم وخمتٍماً - 1

ووصٗمف سمٙمثرة  افراؾعل ًمإلُم٤مم ادحرر: رمحف اهلل أشم٘مـ هذه اعمختٍمات  قمدَّ - 2   

 ، ورضمك أن يٙمقن ، ُُمٕمَتٛمٌد ًمٚمٛمٗمتل وهمػمه ، وسم٠مٟمف قُمٛمدة ذم حت٘مٞمؼ اعمذه٥م اًمٗمقائد

 .يمت٤مسمف ذم ُمٕمٜمك اًمنمح ًمٚمٛمحرر 

حف ُمٕمٔمؿ إصح٤مب  اإلُم٤مم اًمراومٕمل أؿم٤مر إمم أن- 3    وورمَّ سمام ، ٟمصَّ قمغم ُم٤م صحَّ

. ب وهقأهؿ اعمٓمٚمق: اًمتزُمف 

ر أو ٟمحقه٤م،  ةً أؿم٤مر رمحف اهلل إمم أٟمف ىمد يزيد ًمٗمظ- 4                    ًمِٞمتْمَح  ُمٜمٝم٤م ٓسُمدَّ  قمغم اعمحرَّ

 .  اعمٕمٜمك

ر ؿمٞمئ٤ًم ُمـ إطمٙم٤مم : أو اخلالف وًمق يم٤من واهٞم٤ًم - 5      .     سملمَّ أٟمف ٓحيذُف ُمـ اعمحرَّ

ٌّف إمم آظمتالف سملم إذيم٤مر-6      ،             ذم يمت٤مسمف قمـ اعمحرر  و إوراد اًمنمقمٞم٦م ٟم

َ٘مٝم٤م ُمـ يُمُت٥ِم احلدي٨م اعُمٕمتٛمدة .  وأووح أٟمف طم٘مَّ

ىى
                                               

ومرأي٧م اظمتّم٤مره ذم ٟمحق  ):  ًمِِٙمؼَم طمجٛمف ، ىم٤مل ادحررصٕمقسم٦م طمٗمظ  : افسبب إول

                                                 

   .(77-1/73)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()
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ـُ إًمٞمف  :ٟمّمػ طمجٛمف  ُمـ اًمٜمٗم٤مئس -إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم- ًمٞمًُٝمَؾ طِمٗمٔمف ُمع ُم٤م ُأَوٛمر

 . (اعُمًتج٤مدات 

 .اًمتٜمٌٞمف قمغم ىمٞمقٍد ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ : افسبب افثاين

واوَع يًػمٍة : ذيمره٤م اًمراومٕمل قمغم ظمالف اعمخت٤مر ذم ماإلؿم٤مرُة إمم  : افسبب افثافث

 . اعمذه٥م

قاب ، إسمداُل ُم٤م يم٤من ُمـ أًمٗم٤مفمف همري٤ًٌم  : افسبب افرابع  .أو ُمقمِه٤ًم ظِمالف اًمّمَّ

                          :، وذم آظمره٤م (ىمٚم٧ُم ): إو٤موم٦م ُم٤ًمئَؾ ٟمٗمٞم٦ًٍم : ي٘مقل ذم أوهل٤م  : افسبب اخلامس

 . (واهلل أقمٚمُؿ  )

سمٞم٤من اًم٘مقًملم واًمقضمٝملم واًمٓمري٘ملم واًمٜمصر وُمراشم٥م اخلالف ذم  : افسبب افسادس

. مجٞمع احل٤مٓت 

ى
ى
ىى
ى
ى
َؾ رمحف اهلل:  3  إًمٗم٤مظ  ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمفومّمَّ

، وىمد رشمٌتٝم٤م ذم هذا   وسمٕمض اعمّمٓمٚمح٤متاًمتل ؾمٞمذيمره٤م ذم طمٙم٤مي٦م إىمقال وإوضمف

 : اجلدول يمام يكم  

                                                 

: وىمد أومدُت ُمـ حت٘مٞمؼ اًمديمتقر أمحد احلداد ًمٙمت٤مب اعمٜمٝم٤مج ذم سمٞم٤من قمدد   (1/76)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

  . ُمرات شمٙمرار اعمّمٓمٚمح٤مت ذم اًمٙمت٤مب 
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معناه اللفظ م 

تكراره  
في 

الكتاب 

 إَطفرُ  1
ُم٠ًمًم٦ٍم شمرضمٞمُح ىمقٍل ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل قمغم ىمقٍل آظمر ًمف ذم 

. ومٞمٝم٤م ىمقي٤ًم ٓف ُيٕمدُّ اًمِخ 

 

395 

 

 

ادشفقر  2
ُم٠ًمًم٦ٍم شمرضمٞمُح ىمقٍل ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل قمغم ىمقٍل آظمر ًمف ذم 

. ًا وٕمٞمػومٞمٝم٤م ُٓف ُيٕمدُّ اًمِخ 

 

23 

 إصحُّي  3

شمرضمٞمُح وضمٍف ًمألصح٤مب ُمـ إوضمف اًمتل شُمًتخرُج ُمـ 

ومٞمٝم٤م ُٓف ذم ُم٠ًمًم٦ٍم ُيٕمدُّ اًمِخ   :يمالم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل

. ىمقي٤ًم 

 

 

1038 

حقُح  4  افصَّ

شمرضمٞمُح وضمٍف ًمألصح٤مب ُمـ إوضمف اًمتل شُمًتخرُج ُمـ 

ومٞمٝم٤م ُٓف : ذم ُم٠ًمًم٦ٍم ُيٕمدُّ اًمِخ يمالم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل 

. ًا وٕمٞمػ

 

176 

ادذهب  5

وهق اعُمخت٤مر ُمـ اًمٓمري٘ملم أو اًمٓمُُّرق ، وهل اظمتالف 

إصح٤مب ذم طمٙم٤مي٦م اعمذه٥م ، ومٌٕمْمٝمؿ حيٙمل اخلالف 

أىمقآً ، وسمٕمْمٝمؿ وضمقه٤ًم ، وسمٕمْمٝمؿ حيٙمل اًم٘مٓمع 

سم٤معمذيمقر ، ومٞمٕمؼمر اًمٜمقوي قمـ ذًمؽ سمام يرى أٟمُف اعمذه٥م 

. ًمٞم٘مٓمع سمف اخلالف 

 

  

 

187 
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 افـصُّي  6
، وهق ٟمصُّ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، ويٙمقن هٜم٤مك وضمٌف وٕمٞمٌػ 

ٌج   .   أو ىمقٌل خُمرَّ

16 

 

اجلديد  7
 وهق ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل سم٤مًمٕمراق  ،ظمالف اًم٘مديؿ

. شمّمٜمٞمٗم٤ًم أو إومت٤مء

 

75 

افؼديؿ  8
وهق ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل سمٛمٍم ، ظمالف اجلديد 

. شمّمٜمٞمٗم٤ًم أو إومت٤مء

 

28 

ؿقَؾ ـذا  9
، واًمّمحٞمح  ُمـ أىمقال إصح٤مب طمٙم٤مي٦م وضمٍف وٕمٞمٍػ 

 . أو إصح ظمالومف 

 

439 

 

ودم ؿقٍل ـذا  10 
. ُمـ أىمقال اًمِم٤مومٕمل  طمٙم٤مي٦م ىمقٍل وٕمٞمٍػ 

 

202 

 
 
روحهأهمىش:ىىالمطلبىالرابع  

 

               ،ومٞمّمُٕم٥ُم طمٍُم ُمـ ذطمف، اقمتٜمك قمٚمامء اًمِم٤مومٕمٞم٦م هبذا اًمٙمت٤مب قمٜم٤مي٦ًم سم٤مًمٖم٦ًم 

: طمف  وًمٕمكم أؿمػم هٜم٤م إمم أهؿ ُم٤م ذيمره اًمٕمٚمامء ُمـ ذو ، أو قمٚمَّؼ قمٚمٞمف ،وٟمٔمٛمفأ

                                                 

٤من قمـ اإلُم٤مم خمتٚمٗم٤من ، ذم صقرشملم ُمتِم٤مهبتلم ، ومل ئمٝمر سمٞمٜمٝمام ُم٤ميّمُٚمُح وم٤مرىم٤ًم ، :  هقاًمتخري٩م () أن يِرد ٟمّمَّ

.  ومٞمٝم٤م ىمقٓن ، سم٤مًمٜم٘مؾ واًمتخري٩م : ومٞمٜم٘مؾ إصح٤مب ىمقَل يمؾ ُم٠ًمًم٦ٍم إمم إظُمرى ُمْم٤موم٤ًم قمٚمٞمف ، ومٞم٘مقًمقن 

  [ .  (511-510): اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل  (1/210)اًمٜمجؿ اًمقه٤مج ًمٚمدُمػمي : يٜمٔمر  ]
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                 : وُم٘مّمقدي سمف )وصٗمف سم٘مقًمف  :  رمحف اهللافـقويًمإلُم٤مم  ( دؿائؼ ادـفاج )- 1

، وذم إحل٤مق ىمٞمٍد أو طمرٍف أو ذٍط  اًمتٜمٌٞمف قمغم احلٙمٛم٦م ذم اًمٕمدول قمـ قم٤ٌمرة اعمحرر

 ، ُمٓمٌقٌع ،  ( ، وأيمثر ذًمؽ ُمـ اًميوري٤مت اًمتل ٓ سُمدَّ ُمٜمٝم٤م ، وٟمحق ذًمؽ ًمٚمٛم٠ًمًم٦م

 .دار اعمٜمٝم٤مج ، سمح٤مؿمٞم٦م ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم : وُمـ ـمٌٕم٤مشمف 

                       وصؾ ومٞمف إمم ،  (هـ 749 ت) فـقر افديـ ؾرج بـ حمؿد إردبقع ذٌح -2

 .   (ُم٤مًمف ٟمٔمػٌم ذم اًمتح٘مٞمؼ ):  ، ىم٤مل اسمـ طمجر   اًمٌٞمقع

                     ( هـ756ت  )فعع بـ ظبد افؽادم افسبؽل ( آبتفاج ذح ادـفاج)  -3

ُؼ ذم ومل ضمزءًا ُمٜمف ،  (هـ 773ت) أمحد اسمٜمف يمٛمؾ، وأ ومل يٙمٛمٚمف ُيتِٛمف ، وحُيَ٘مَّ

 .   ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ذم رؾم٤مئؾ قمٚمٛمٞم٦م : وُمٜمٝم٤م هذه اًمرؾم٤مًم٦م 

  اعمٕمروف فمفم ادكي ،  فشفاب افديـ أيب افعباس أمحد بـ(ُكَؽت ادـفاج ) - 4

 

 

ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد : :  ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف ُه  ومل ُيتِؿَّ  ،( هـ769 ت ) افـؼقببابـ 

 .أيب اًمٗمْمؾ اًمدُمٞم٤مـمل : حت٘مٞمؼ 

                             جلامل افديـ ظبد افرحقؿ بـ حسـ بـ ظع اإِلشـقي (افػروق)- 5

ُِمػمي ذم ذيمر ذوح اعمٜمٝم٤مج   ( هـ772 ت) صمؿ ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ مج٤مل  ): ، ىم٤مل اًمدَّ

 .  (اًمديـ اًمذي خلّمف سمٕم٤ٌمرشمف اًمقضمٞمزة 

                                                 

.  (1/77)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (1)

   .(2/1874)، يمِمػ اًمٔمٜمقن  (2/618)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم :  يٜمٔمر ()         

    .(3/138) اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ()         

(  . (1/234)  ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم :(18)اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب : يٜمٔمر           (
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                ٕمحد بـ محدان ظبد افقاحد إذرظل ( ؽـقة ادحتاج ) و( ؿقت ادحتاج )- 6

 .  ُمت٘م٤مرٌب ُم٤م، وطمجٛمف ووع إول حلؾر إًمٗم٤مظ وم٘مط،  (هـ783ت )

              محد بـ ظبد اهلل بـ هبادر افزرـقمل (افديباج دم تقضقح ادـفاج) -7

  . (ـ ه794 ) افشاؾعل

أطمده٤م يمٌػم واًمث٤مين  ( هـ799ت ) ظقسك بـ ظثامن افغزيذف افديـ لذوٌح - 8

 . ُمتقؾمط واًمث٤مًم٨م صٖمػم

             ( آصارات إػ ما وؿع دم ادـفاج فؾـقوي مـ آشامء وادعاين وافؾغات)- 9

 .  ( هـ804ت )  ادؾؼـ أمحد إكصاري ادعروف بابـفعؿر بـ ظع بـ

 

 . (ـ  ه805 ت) ظؿر بـ رشالن افبؾؼقـل فرساج افديـ (تصحقح ادـفاج )- 10 

ٕمحد بـ ظامد  يمالمه٤م ( افتقضقح ) و( افبحر افعجاج دم ذح ادـفاج )- 11

 . ( هـ808ت  ) سم٤مسمـ اًمٕمامد  اعمِمٝمقردإؾؼف

                                                                                                                                               

    . (1874/ 2)يمِمػ اًمٔمٜمقن : يٜمٔمر  ()          

(  . (1/186 )اًمٜمجؿ اًمقه٤مج  (

  .(2/1873) : يمِمػ اًمٔمٜمقن (77)اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب : يٜمٔمر  ()

   .(2/1874): يمِمػ اًمٔمٜمقن  (3/433)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم : يٜمٔمر  (5) 

 . (2/1874): يمِمػ اًمٔمٜمقن  (2/596)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم : يٜمٔمر  ()

 (   .(2/1873): يمِمػ اًمٔمٜمقن  (2/566)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم : يٜمٔمر (

  .     (2/558)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم :  (2/1874)يمِمػ اًمٔمٜمقن :  يٜمٔمر ()          

(  . (1/214): ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  (2/1874)يمِمػ اًمٔمٜمقن : يٜمٔمر  (
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، ُمٓمٌقٌع ،                 ( هـ808ت  ) دحؿد بـ مقشك افدمري ( افـجؿ افقهاج )- 12

 .دار اعمٜمٝم٤مج  : وُمـ ـمٌٕم٤مشمف 

                          دحؿد بـ أيب بؽر ادراؽل (  افروي دم ذح مـفاج افـقويعادؼ)- 13

 .  ( هـ859ت )

                      جلالل افديـ حمؿد بـ أمحد ( ــز افراؽبغ ذح مـفاج افطافبغ )- 14

 . ( هـ864ت ) ادحعِّ 

 بـ دحؿد بـ أيب بؽر (بداية ادحتاج )و  (  ادـفاجإػ تقجقف  إرصاد ادحتاج)- 15

 .  ( هـ874ت ) فدمشؼلصفبة اؿايض  ادعروف بابـ أمحد

بابـ   افزرظل ادعروفدحؿد بـ ظبد اهلل  (افطافبغ مـفاج إػ افراؽبغهادي )- 16

 .  ( هـ876ت ) ؿايض ظجؾقن

  

  ،حيقك بـ حمؿد بـ شعقد بـ ؾالح افعبزل ( آبتفاج ظذ ادـفاج فؾـقوي )- 17

٤ٌَّمين .   (ـ  ه900) اعمٕمروف سم٤مًم٘م

 افصديؼل ظع بـ حمؿد بـ ظبد افرمحـ افبؽريل ( افؽـز دم ذح ادـفاج ) -18

  . (ـ  ه952 ت) ادكي

                                                 

   . (3/743): ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  (2/1875)يمِمػ اًمٔمٜمقن : يٜمٔمر  (3) 

   . (3/166): ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  (2/1876)يمِمػ اًمٔمٜمقن : يٜمٔمر  ((

(  . (2/93): ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  (2/1873)يمِمػ اًمٔمٜمقن : يٜمٔمر  (

 . (3/164): ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  (2/1875)يمِمػ اًمٔمٜمقن : يٜمٔمر  (6)

 . (445-3/444): ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  (2/1875)يمِمػ اًمٔمٜمقن : يٜمٔمر  ((

     .(4/113): ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  (2/529)هدي٦م اًمٕم٤مروملم :  يٜمٔمر ()          
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                     مليت ظع بـ حجر افف حمؿد بـٕمحد بـ ( حتػة ادحتاج بؼح ادـفاج )- 19

 .دار اًمٗمٙمر :  ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف  (هـ974ت)

دحؿد بـ أمحد اخلطقب  ( مغـل ادحتاج إػ معرؾة أفػاظ ذح ادـفاج)- 20

 .دار اًمٗمٙمر :  ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف  (هـ977ت) افؼبقـل

   دحؿد بـ أمحد بـ محزة افرمع ( هناية ادحتاج إػ ذح ادـفاج)- 21

 .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م :  ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف  (هـ1004ت)

              حيقك بـ تؼل افديـ بـ ظبادة بـ هبة اهلل احلؾبل ل( ذح ادـفاج )- 22

 .  (ـ ه1014 ت)  اًمِمٝمػم سم٤مًمٗمريض، افدمشؼل

  

  

  

                                                                                                                                               

 .   (511-2/510)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم :   (745- 1/744)هدي٦م اًمٕم٤مروملم : يٜمٔمر  ()          

     .(1/293): ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  (2/1876)يمِمػ اًمٔمٜمقن :  يٜمٔمر()          

  .(3/69): ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  (2/1876)يمِمػ اًمٔمٜمقن : يٜمٔمر ()          

     .(3/61): ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  (2/1876)يمِمػ اًمٔمٜمقن :  يٜمٔمر()          

    .(4/89): ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  (2/532)هدي٦م اًمٕم٤مروملم : يٜمٔمر ()          
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  رصرىالمؤلف:ىالتمؼودىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 (وؾمٞم٘متٍم قمغم ُم٤مًمف أصمٌر ذم ؿمخّمٞم٦م اعمؽمضمؿ ًمف  )                       

 

  ذم هذا اعمقضمز يٛمٙمـ حتديد سمٕمض اعمٕم٤ممل اًم٤ٌمرزة ذم اًمزُمـ اًمذي قم٤مش ومٞمف ُمـ ظمالل 

: اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م 

سمٛمٍم ، وهل  (هـ 756)و (هـ683)قم٤مش اإلُم٤مم اسمـ اًمًٌٙمل ُم٤مسملم قم٤مُمل - 1 

ومؽمٌة ُم٘م٤مرسم٦ٌم ًمٚمٕمٍم اًمذي قم٤مش ومٞمف اإلُم٤مم اًمٜمقوي ، وم٠مهمٜمك يمثػٌم مم٤م شم٘مدم ِذيمره قمـ  

.  إقم٤مدشمف 

ٌٙمّل رمحف اهلل طم٤مدصم٦م همزو اًمتت٤مر ًمٌالد اعمًٚمٛملم سم٘مقًمف -2 ًُّ يـ اًم :                  طمٙمك شم٤مج اًمدر

إن : واؾمتٛمر اًم٘متؾ سمٌٖمداد سمْمٕم٤ًم وصمالصملم يقُم٤ًم ، ومل يٜم٩م إٓ َُمـ اظمتٗمك ، وىمٞمؾ  )

همػم ُمـ مل .... هقٓيمق أُمر سمٕمد ذًمؽ سمٕمدر اًم٘متغم، ومٙم٤مٟمقا أًمػ أًمػ وصمامٟمٛمئ٦م أًمػ ،

ـْ همرق  . (ُيَٕمّد وَُم

قم٤مس طمٙمؿ اعمامًمٞمؽ ٕرض اًمِم٤مم وُمٍم واجلزيرة اًمذي اُمتد ُم٤مسملم قم٤مُمل                   - 3

ىى.  (هـ 923) و (هـ 658 )
اٟمٓمٚم٘م٧م ُمـ أرض ُمٍم ضمٞمقش اعمًٚمٛملم اًمتل ردقم٧م اًمٖمزاة اًمتت٤مر ، ىم٤مل اسمـ - 4

، وم٤مًمت٘مك ....وأُم٤م اعمٍميقن ومت٠مهٌقا وذقمقا ذم اعمًػم ُمـ ٟمّمػ ؿمٕم٤ٌمن  ): اًمٕمامد 

                                                 

  .(8/271)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  . (7/5) اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل (1)
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م   اجلٛمٕم٤من قمغم قملم ضم٤مًمقت همريب سمٞم٤ًمن ، وٟمٍم اهلل ديٜمف ، وىُمتِؾ ذم اعمّم٤مفر ُُمَ٘مدَّ

 .  () (اًمتت٤مر يُمُتٌَٖم٤م ، وـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمراء اعمٖمقل 

 () واًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م ؿمٝمد قمٍم اعمامًمٞمؽ هنْم٦ًم ذم اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م واًمزراقم٦م- 5

 قمغم قمٍم ؾمالـملم اعمامًمٞمؽ  ُمٍمأصٌح٧مهنْم٦م قمٚمٛمٞم٦م واؾمٕم٦م ، و، ووايم٥م ذًمؽ 

خؿ اًمَّذي شمريمف قمٚمامء ذًمؽ  ُمٞمداٟم٤ًم ًمٜمِم٤مط قمٚمٛملٍّ واؾمع اث اًمْمَّ ، يدل قمغم ذًمؽ اًمؽمُّ

يٜمٞم٦َّم ،اًمٕمٍم ُمـ ُمقؾمققم٤مت أدسمٞم٦م .  وُم١مًمَّٗم٤مت ذم اًمٕمٚمقم اًمدر

واًمقاىمع أٟمف ُم٤م يم٤من هلذا اًمٜمَِّم٤مط اًمٕمٚمٛملر أن يزدهر ذم ُمٍم ذم قمٍم اعمامًمٞمؽ ًمقٓ 

، وىمد ُوِصَػ اًمًٚمٓم٤من اًمٔم٤مهر  شمِمجٞمع سمٕمض ؾمالـملم اعمامًمٞمؽ ًمٚمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء

سمٞمؼمس  

.    () (ؾمامع اًمت٤مريخ أقمٔمؿ ُمـ اًمتج٤مرب):  ، وي٘مقل... سم٠مٟمف يم٤من يٛمٞمؾ إمم اًمت٤مريخ

 

 طمرصٝمؿ قمغم إٟمِم٤مء يمثػم ُمـ ذم رقم٤مي٦م ؾمالـملم اعمامًمٞمؽ ًمٚمٜمَِّم٤مط اًمٕمٚمٛملر فمٝمرت- 6

تل ىم٤مُم٧م أطمٞم٤مٟم٤ًم سمقفمٞمٗم٦م اعمدارس ُمثؾ  اعمدارس ، ومْماًل قمـ اعم١مؾم٤ًمت إظمرى اًمَّ

ًٝم٤م ؾمالـملم اعمامًمٞمؽ اعمدرؾم٦م  واعمٙمت٤ٌمت ، اعم٤ًمضمد وُمـ اعمدارس اًمٕمديدة اًمتل أؾمَّ

ٚمٓم٤من اًمٔم٤َّمهر سمٞمؼمس ًُّ ٦م ٟم٦ًًٌم إمم اًم . () اًمٔم٤َّمهريَّ

                                                 

  .(291-5/290 ) ؿمذرات اًمذه٥م (2)

  .(24)اًمٌٞم٧م اًمًٌٙمل  ()  

    .(31)، اًمٌٞم٧م اًمًٌٙمل  (182)اًمٕمٍم اعمامًمٞمٙمل ذم ُمٍم واًمِم٤مم  (2)

  .(185)اًمٕمٍم اعمامًمٞمٙمل ذم ُمٍم واًمِم٤مم  (3)
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ؿمٝمد قمٍم اعمامًمٞمؽ ٟمِم٤مـم٤ًم ُمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم ذم طمريم٦م اًمت٠مًمٞمػ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ، وذم مجع - 7

اًمٙمت٥م ، وإٟمِم٤مء اعمٙمت٤ٌمت واًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى ، واطمتٗمٔمقا ذم ىمٚمٕم٦م اجلٌؾ 

. سمخزاٟم٦م يمت٥م ضمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر ، طمقت جمٛمققم٦م وخٛم٦ًم ُمـ اًمٙمت٥م اًمديٜمٞم٦َّم وهمػمه٤م 

 

 ؾمالـملم حم٤مرسم٦م ُمٔم٤مهر اًمٌدقم٦م اًمتل خت٤مًمػ ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م ، وُمـ ذًمؽ أن- 8

ٚمٓم٤من اًمٔم٤َّمهر سمٞمؼمس قم٤مم ف فم٤مهرة اًمتَِّمٞمُّع واضمٝمقااعمامًمٞمؽ  ًُّ ٤ٌمع  (هـ665)أُمراًم سم٤مشمر

، وٓ شُم٘مٌَؾ  ، يمام أُمر سم٠َمَّٓ ُيقممَّ ىم٤مضٍ  ، وحتريؿ ُم٤م قمداه٤م ٟمٞم٦م إرسمٕم٦مساعمذاه٥م ال

ح  ؿمٝم٤مدُة أطمدٍ  اإلُم٤مُم٦م أو اًمتَّدريس ُم٤م مل يٙمـ  وفم٤مئػ اخلٓم٤مسم٦م أوأطمٌد ل، وٓ يرؿمَّ

.  ٕطمد هذه اعمذاه٥م            ُُم٘مٚمرداَ ً 
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 ادمهىندبهىومولده:ىالمطلبىالثانيى                                           

                        هق قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم سمـ قمكم سمـ مت٤مم سمـ يقؾمػ سمـ ُمقؾمك سمـ مت٤مم :ادمهى

ار سمـ ؾمٚمٞمؿ قار سمـ ؾَمقَّ ًْ                     سمـ طم٤مُمد سمـ حيل سمـ قمٛمر سمـ قمثامن سمـ قمكم سمـ ُِم

.  اًمًٌٙمل إٟمّم٤مري

َٟمَ٘مٚم٧ُم  ):  سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل ذم شمرمجتف جلده قمٌد اًمقه٤مب  ىم٤مل:ندبهى

ٌِْٙمٞم٦َّم إمم إٟمّم٤مر، وىمد رأي٧م احل٤مومظ اًمٜم٤ًمسم٦م  ُمـ ظمطر اجلدر رمحف اهلل ًُّ ٟمًٌتٜم٤م ُمٕم٤مذ اًم

.  (إٟمّم٤مري اخلزرضمل : ذف اًمديـ اًمدُمٞم٤مـمل يٙمت٥م سمخٓمف ًمٚمِمٞمخ اًمقاًمد 

، وًمرسمام يم٤من يؽمك  إٟمّم٤مري ىمط:  مل يٙمت٥م اًمِمٞمخ رمحف اهلل سمخٓمف ًمٜمٗمًف ): وىم٤مل 

            يٙمتٌٝم٤م ُمع اطمتامل قمدم ....  ، ومال يرى أن يد ورقمفُمزيمت٤مسم٦م ذًمؽ ًمقومقر قم٘مٚمف و

وىمد يم٤من اًمِمٕمراء  ،  ظمِمٞم٦م أن يٙمقن ىمد دقم٤م ٟمٗمًف إمم ىمقم وًمٞمس ُمٜمٝمؿ ،اًمّمح٦م

 ع وأشم٘مك هلل ُمـ ور، ويم٤من أ يٛمدطمقٟمف ويٜمًٌقٟمف ًمألٟمّم٤مر وهق ٓ ُيٜمٙمر ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ

.   ( أن يًٙم٧م قمغم ُم٤م يٕمرومف سم٤مـمالً 

                                                 

.  (10/139)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  (1)  

.  (10/91)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  (2)  

   . (93-10/92) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()            
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ٌْؽ ُمـ ىمرى اعمٜمقومٞم٦م :ندبتهى  ٌِْٙمل ٟم٦ًًٌِم إمم ؾُم ًُّ ، وذم ُمٍم ىمريت٤من شمًٛمٞم٤من  اًم

ٌْؽ ومه٤م ًُ ٌْؽ اًمٕمٌٞمد :  سم ح٤مك ، وؾُم ٌْؽ اًمْمَّ وهل اًمتل يٜم٥ًم إًمٞمٝم٤م شم٘مل اًمديـ : ؾُم

ٌْؽ إطمد ، و رمحف اهلل ، ٌْؽ اًمٕمقيْم٤مت: اؾمٛمٝم٤م اًمرؾمٛمل وشمًٛمك أيْم٤ًم ؾُم .  ؾُم

. هـ683 ُوًمد ذم صم٤مًم٨م صٗمر ؾمٜم٦م :مولدهى

ىىنذؾته:ىىالمطلبىالثانيى                                     
 

: يٛمٙمـ شمٚمخٞمص أسمرز ُمٕم٤ممل اًمٜمِم٠مة ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م 

ف ذم صٖمره قمغم واًمده )- 1 ، ويم٤من ُمـ آؿمتٖم٤مل قمغم ضم٤مٟم٥م قمٔمٞمؿ سمحٞم٨م  شمٗم٘مَّ

، ومٞمِمتٖمؾ  ويم٤من خيرج ُمـ اًمٌٞم٧م صالة اًمّمٌح.. ،  يًتٖمرق هم٤مًم٥م ًمٞمٚمف ومجٞمع هن٤مره

..  ومٞم٠ميمؾ صمؿ يٕمقد إمم آؿمتٖم٤مل إمم اعمٖمرب... قمغم اعمِم٤ميخ إمم أن يٕمقد ىمري٥م اًمٔمٝمر

.   ( ، وهٙمذا ٓ يٕمرف همػم ذًمؽ  صمؿ يِمتٖمؾ سم٤مًمٚمٞمؾ ،ومٞم٠ميمؾ

.   سمٌمءم : طمتك ٓ يٜمِمٖمؾ قمـ ـمٚم٥م اًمٕمؾ ىمد شمٗمرهم٤م ًمٚم٘مٞم٤مم سم٠مُمرهاه يم٤من واًمد- 2

 . عم٤م أراد واًمده شمزوجيف اؿمؽمط قمغم واًمد زوضمتف أٓ شُمِمِٖمَٚمُف قمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ - 3

، ومٓمٚم٥م ُمـ واًمده أن  دظمؾ سمف واًمده اًم٘م٤مهرة إمم جمٚمس شم٘مل اًمديـ سمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد- 4

.   ، ومٚمؿ َيُٕمد إٓ وىمد شُمقذِم شم٘ملُّ اًمديـ صمؿ يٕمقد سمف يٕمقد سمف طمتك يٙمؼُمَ 

                                                 

. ( 87)اًمٌٞم٧م اًمًٌٙمل  (4)  

(10/144)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  (5)  

   .(10/144)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  () 

    .(10/145)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى :  يٜمٔمر() 

    .(10/145)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى :   يٜمٔمر()

     .(10/146)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى :  يٜمٔمر() 
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ومٕم٦م-5 ف سمٜمجؿ اًمديـ سمـ اًمرر  وىمرأ  وقمالء اًمديـ اًم٤ٌمضمل ،،  عم٤م دظمؾ اًم٘م٤مهرَة شمٗم٘مَّ

قمغم مجٍع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ : اًمتٗمًػم واًم٘مراءات واًمٗمرائض واحلدي٨م واًمٜمحق وهمػمه٤م 

 .  ؾمٞم٠ميت ذيمرهؿ ذم شمٕمداد ؿمٞمقظمف ذم اعمٓمٚم٥م اًمت٤مزم

 وٟم٤مفمر هب٤م وأىمر ًمف هـ ،706رطمؾ رمحف اهلل إمم اًمِم٤مم ذم ـمٚم٥م احلدي٨م ذم ؾمٜم٦م - 6

  ، اًمٓمٚم٦ٌمشمٕمٚمٞمؿىمٌؾ قمغم اًمتّمٜمٞمػ واًمٗمتٞم٤م ووأ سمٕمد ؾمٜم٦م ،وقم٤مد إمم اًم٘م٤مهرة ، قمٚمامؤه٤م 

.  وخترج سمف ومْمالء اًمٕمٍم

أصٌح٧م و، صمؿ قم٤مَد وأًم٘مك قمّم٤م اًمًٗمر واؾمت٘مر .... ،   هـ716طم٩مَّ ذم ؾمٜم٦م - 7

.  اًمٗمت٤موى شمرد قمٚمٞمف ُمـ أىمٓم٤مر إرض

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

    .(10/146)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى :  يٜمٔمر()

     .(10/166)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر  ()

   .(10/167)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى :  يٜمٔمر ()
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 ذووخهىوتالموذه:ىىالمطلبىالثالث                                   

ى:ىذووخه:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأوالى
ى
              ، اًمٗمْمؾا أب، يٙمٜمك إلشؽـدراين ابـ ظبدافؽريؿ بـ ظطاء اهلل أمحد بـ حمؿد- 1 

ٌٙمّل  (هـ709)شمقذم ؾمٜم٦م  ًُّ يـ اسمـ اًم يم٤من أؾمت٤مذ اًمِمٞمخ اإلُم٤مم : )، ىم٤مل قمٜمف شم٤مج  اًمدر

 . (اًمقاًمد ذم اًمتّمقف

يٙمٜمك أسم٤م اًمٕم٤ٌمس ، سم٤مذ طم٦ًٌم           ، مرتػع بـ افرؾعة ظع بـ  أمحد بـ حمؿد بـ-2

، شمقذم ؾمٜم٦م                  (اًمٙمٗم٤مي٦م ذم ذح اًمتٜمٌٞمف )،  (اعمٓمٚم٥م ذح اًمقؾمٞمط)ُمٍم ، ًمف 

 . هـ 710

،  ، اعم٘مرئ اعم١مدب  احلسـ بـ ظبدافؽريؿ بـ ظبدافسالم بـ ؾتح افغامري ادغريب- 3

ًا  ويم٤من طمًٜم٤ًم يم٤مؾمٛمف ): ، ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر (هـ712) ؾمٜم٦م شمقذم  ، ظمػمر

،  ، وأيب اًمٗمتح اًمٞمٕمٛمري أيب طَمٞم٤َّمن:  ، وأظمذ قمٜمف اًمٙم٤ٌمرُمثؾ ، ـمٞم٥م إظمالق ُمتقاوٕم٤مً 

ٌٙملُّ وهمػمهؿ ًُّ ، واًم هٌلُّ  . ( واًمذَّ

                                                 

. (9/23)اًمٙمؼمى ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م :  يٜمٔمر()

  .( 170-1/168): اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م  ( 27-9/24)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر ()

 . ( 147-10/146)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر ()

. (2/122)اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م  ()
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وزم ُمِمٞمخ٦م دار احلدي٨م ،  احلارثل شعد افديـ مسعقد بـ أمحد بـ مسعقد بـ زيد- 4

 . هـ 711 شمقذم ؾمٜم٦ماًمٜمُّقري٦م ، 

 أظمذ قمٜمف اعمٜمٓمؼ واخلالف ،                 ، افبغداديد احلـػل ظقسك بـ داوشقػ افديـ - 6   

  . هـ705شمقذم ؾمٜم٦م 

 يم٤من ًمف اىمتداٌر قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ ، وصؼٌم ،  ظبد افؽريؿ بـ ظع بـ ظؿر إكصاري- 7    

   . هـ704، شمقذم ؾمٜم٦م  (ذح اًمتٜمٌٞمف)قمغم اًمٓمٚم٦ٌم ، ًمف 

مقاضل ظبدادممـ بـ خؾػ - 8 ، يم٤من  (هـ613 )ؾمٜم٦م ، وًمد بـ أيب احلسـ افدِّ

ويم٤من : ) : ىم٤مل قمٌد اًمقه٤مب   (هـ705)طم٤مومظ زُم٤مٟمف، وإُم٤مم أهؾ احلدي٨م ، شمقذم ؾمٜم٦م 

 . (احل٤مومظ اًمقاًمد أيمثرهؿ ُمالزُم٦م ًمف : وأظمّمٝمؿ سمّمحٌتف

اًمرد قمغم  )قمٜمف ومـ اعمٜم٤مفمرة ، ًمف   ، أظمذظع بـ حمؿد بـ ظبد افرمحـ افباجل- 9   

  . هـ 724، شمقذم ؾمٜم٦م ( اًمتحرير خمتٍم اعمحرر)، و (اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى 

 ،  ىم٤مرئ احلدي٨م سم٤مًم٘م٤مهرة    افدمشؼل افثعؾبل ظع بـ حمؿد بـ هارون- 10

   .( هـ 712 )وُمًٜمده٤م ، شمقذم ؾمٜم٦م 

                                                 

  .(213-4/212) : اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م  (192-4/191)شمذيمرة احلٗم٤مظ :  يٜمٔمر ()

   .( 3/121): اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م  ( 146/ 10)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر ()

   . (243-2/242): اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م  ( 96-95/ 10)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر ()

 . (123-10/102)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر ()

. (10/104)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر  ()

  . (1/137): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي  ( 354-10/339)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر ()

  (10/146)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر ()
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 ، أسمق قمٌداهلل ، شمقذم ؾمٜم٦م            بـ حمؿد بـ ظقض احلارثل حمؿد بـ أيب احلسـ- 11

وأظمذ احلدي٨م قمـ احل٤مومظ ذف اًمديـ اًمدُمٞم٤مـمل ): ، ىم٤مل اًمت٤َّمج قمـ واًمده   (هـ724)

 . (إُم٤مم اًمٗمـ احل٤مومظ احل٤مرصمل .... صمؿ ٓزم ....

 ؿمٞمخ اًم٘مراء سم٤مًمدي٤مر ، حمؿد بـ أمحد بـ ظبد اخلافؼ بـ ظع بـ شامل ادكي- 12

 . (هـ725) شمقذم ؾمٜم٦م اعمٍمي٦م ، أظمذ قمٜمف اًم٘مراءات ،

شمقممَّ ظمٓم٤مسم٦م اجل٤مُمع  ، اًمٗم٘مٞمف اًمٜمَّْحقي،  حمؿد بـ يقشػ بـ ظبد اهلل اجلزري- 13

                   :  ىم٤مل اًمت٤َّمج قمـ واًمده ،  (هـ711) ؾمٜم٦م شمقذم،  اًمّم٤محلل، صمؿ اجل٤مُمع اًمٓمقًمقين

   . (ىمرأ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمقاًمد قمٚمؿ اًمٙمالم)

                              ،(اًمٌحر اعمحٞمط)، ًمف  حمؿد بـ يقشػ بـ ظع بـ حقان إكدفز- 14             

 .  (هـ745) شمقذم ؾمٜم٦م  ،(ذح اًمتًٝمٞمؾ)و

  ، ؾمٙمـ ُمٍم ذم ؾمٜم٦م ؾمٌٕمٛمئ٦م ،مقشك بـ ظع بـ أيب ضافب افعؾقي احلسقـل- 15

  .(هـ715)وُم٤مت وهؿ يًٛمٕمقن قمٚمٞمف صحٞمح ُمًٚمؿ ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م 

  

 

                                                 

. (10/146)اًمٙمؼمى ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م :  يٜمٔمر()

       .(6/69): ؿمذرات اًمذه٥م  ( 196-3/195 )اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م : يٜمٔمر  ()

. (276-9/275)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : ٟمٔمر ي()

 .(9/275)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى :  يٜمٔمر ()

    .(189-4/185): اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م  ( 307-276/ 9) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر  ()

ذيؾ اًمت٘مٞمٞمد ، (144-6/143)اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ، (147-10/146)اًمٙمؼمى  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م :يٜمٔمر ()

(2/279-282) .
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ى
ى
ى

ىىىتالموذه:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىثانوًاى
، يٙمٜمك أسم٤م اًمّمٗم٤مء ، سمرع ذم إدب ٟمٔماًم   خؾقؾ بـ أيبؽ بـ ظبداهلل افصػدي - 1 

وٟمثرًا ، وصٜمػ اًمٙمثػم ، ويم٤من صدي٘م٤ًم ُمالزُم٤ًم ًمت٤مج اًمديـ قمٌداًمقه٤مب ُمٜمذ اًمّمٖمر ، 

   .() هـ764شمقذم ؾمٜم٦م 

ْقَؽْؾِدي بـ ظبد اهلل افعالئل- 2 ـَ  ، درس ذم اًمّمالطمٞم٦م ذم ، يٙمٜمك أسم٤م ؾمٕمٞمد خؾقؾ بـ 

  . ()هـ761  شمقذم ؾمٜم٦مهمػمه يمثػم،و ( شمٜم٘مٞمح اًمٗمٝمقم ذم صٞمغ اًمٕمٛمقم )ًمف ،  اًم٘مدس

 ، ضمدَّ ذم ـمٚم٥م   حمٛمدا أبيٙمٜمك ، () يّ اإلشـق ظبدافرحقؿ بـ احلسـ بـ ظع- 3

  ،سيدراًم٧مَّ وٓزم آؿمتٖم٤مل و ،  وؾمٛمع احلدي٨م،طمٗمظ اًمتَّٜمٌٞمف ذم ؾمت٦م أؿمٝمراًمٕمٚمؿ: ف

ح  (هـ772)، شمقذم ؾمٜم٦م ويم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم  : وصٜمَّػ اًمتَّّم٤مٟمٞمػ اعمٗمٞمدة ، وىمد سَّ

ٌٙملَّ ؿمٞمُخف : وم٘م٤مل ذم شمرمجتف ًُّ يـ اًم يـ أسمق  ): اإلؾمٜمقيُّ  سم٠منَّ شم٘ملَّ اًمدر ؿمٞمخٜم٤م شم٘ملُّ اًمدر

.  ()(احلًـ 

يـ  ادطري ظبداهلل بـ حمؿد بـ أمحد بـ خؾػ بـ ظقسك- 4 ، ىم٤مل قمٜمف شم٤مج اًمدر

                                                 

    .(50-2/49): اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م  (32-10/5)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى :  يٜمٔمر (1 )

       .( 38-10/35) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : (110-2/109)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي : يٜمٔمر ()

   . (150-3/147)اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م : يٜمٔمر ()

  . (1/350)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي ()
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ٌٙملُّ  ًُّ ج ًمف  ، وؾمٛمع ُمـ ظمٚمؼ ....وطم٤مومظ احلرُملم اًمنميٗملم ص٤مطمٌٜم٤م): اًم  وظمرَّ

هٌلُّ ضمزءاً  يٗم٦م ،ؿمٞمخٜم٤م اًمذَّ وو٦م اًمنمَّ ٦م  ىمرأشمف قمٚمٞمف ذم اًمرَّ قيَّ  قمغم ؾم٤ميمٜمٝم٤م  ،ُمـ اعمديٜم٦م اًمٜمٌَّ

الم ًَّ الة واًم أظمؼمٟم٤م ،  ...اضمتٛمٕم٧م سمف (هـ747) وعم٤م طمجج٧م ؾمٜم٦م،  ...أومْمؾ اًمّمَّ

 اومظ ـــاًمح

يٗم٦م وو٦م اًمنمَّ .   (هـ 765)، شمقذم ؾمٜم٦م () (اًمٕمٗمٞمػ اعمٓمري سم٘مراءيت قمٚمٞمف سم٤مًمرَّ

 وزم شمدريس احلدي٨م سم٤مًمٜمقري٦م ،                          ،يل اافؼاشؿ بـ حمؿد بـ يقشػ افزز -5 

  . () هـ739شمقذم ؾمٜم٦م ،  (ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م)ًمف 

                        ، حمؿد بـ أمحد بـ ظبدافعزيز بـ افؼاشؿ بـ ظبدافرمحـ  افـقيري- 6

ث سمٙمثػم ُمـ  ، واٟمتٗمع اًمٜم٤مس سمف ، ىم٤ميض ُمٙم٦م وظمٓمٞمٌٝم٤م اًمٗمْمؾا أبيٙمٜمك  ، وطمدَّ

   .  () (هـ786 ) شمقذم ؾمٜم٦م،  ُمًٛمققم٤مشمف

هبلُّي - 7  ث اًمٕمٍم ،حمؿد بـ أمحد بـ ظثامن بـ ؿايامزافذَّ خ اإلؾمالم ،                 حمدر ، وُم١مرر

ه اًمت٤َّمج اًمًٌٙملُّ ذم شمرمج٦م واًمده ُمـ شمالُمٞمذه ، وم٘م٤مل ( هـ 748 )شمقذم ؾمٜم٦م  : ، وىمد قمدَّ

٤مظ) يُّ :ؾمٛمع ُمٜمف احلٗمَّ هبلُّي  ، أسمق احلج٤مج اعمِزر                          وأسمق حمٛمد اًمؼمزازم ،وأبق ظبداهلل افذَّ

 .  () ( وهمػمهؿ

يـ ،يحمؿد بـ حسغ بـ ظع بـ شالم افدمشؼ- 8 ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ   ، يمامل اًمدر

                                                 

   .(35-10/34)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  (144-3/143): اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م  (384-10/381)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

    .(2/279)ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم 
 

    .(55-5/54)اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م :  يٜمٔمر ()

    .(10/147) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()
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ٌؽير  أظمذ قمـ شمؼ،يم٤من وم٤موالً ): طمجر ًُّ يـ اًم  : (هـ763) ؾمٜم٦م شمقذم ، وهمػمهير  اًمدر

 .  () ( قمالء اًمديـ اسمـ ؾمالم :وهق ضمدُّ ص٤مطمٌٜم٤م اًمِمٞمخ

       ، وزم اًم٘مْم٤مء سمدُمِمؼ ُمع حمؿد بـ ظبد افز بـ حيل بـ ظع بـ متام افسبؽل- 9  

                                    ٓسمـ اًمرومٕم٦م ، شمقذم ؾمٜم٦م (اظمتّم٤مر اعمٓمٚم٥م )اًمتدريس سم٤مًمٖمزاًمٞم٦م ، يمت٥م ىمٓمٕم٦م ُمـ 

 .() ( هـ777 )

اًم٘م٤مُمقس ) ، ًمف حمؿد بـ يعؼقب بـ حمؿد إبراهقؿ افشرازي افػروزأبادي- 10

.                ()  هـ817، شمقذم ؾمٜم٦م ( اإلصٕم٤مد إمم رشم٦ٌم آضمتٝم٤مد)،  (اعمحٞمط

                       ،  ادزي افؼضاظل افدمشؼل يقشػ بـ افزـل ظبد افرمحـ بـ يقشػ- 11 

 . ()هـ742شمقذم ؾمٜمف ،  (حتٗم٦م إذاف سمٛمٕمروم٦م إـمراف) ، و(هتذي٥م اًمٙمامل)ًمف 

  

   

  

 

 

 

                                                 

    .(5/168) اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ()

    .(298-297 /3) : اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م  (129-3/127 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم ()

    . (226-1/225): سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة  (66-4/63 )ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم :  يٜمٔمر()

    .(285/-4/282): اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م  (430-10/395)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى :  يٜمٔمر ()
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 آثارهىالطلموظ:ىالمطلبىالرابعى                                                 

 

ٌْٙمل  ًُّ  قمٚمٛمٞم٦ًم وخٛم٦ًم ُمتٜمققم٦م اًمٗمٜمقن : ؿم٤مهدًة قمغم شمْمٚمٕمف ُمـ صمروةً شمرك اإلُم٤مم اسمـ اًم

اًمٕمٚمقم اًمٕمديدة ، وىمد أطمَم اسمٜمف شم٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب ُمّمٜمٗم٤مت واًمده أشمؿ 

٥ٌَُم هذا وم٘مد شمرسمك ذم طمجره ،   إطمّم٤مء : وأوم٤مد ُمٜمف يمؾ ُمـ أشمك سمٕمده ، وٓخيٗمك ؾَم

وُم٤مزال ذم قِمْٚمٍؿ يرومٕمف ، وشمّمٜمٞمٍػ  ): ، وىم٤مل قمٜمف اسمٜمف واـمٚمع ُمٜمف قمغم ُم٤ممل يٓمٚمع همػمه 

.  (يْمٕمف ، وؿمت٤مِت حت٘مٞمٍؼ جيٛمٕمف ، إمم أن ؾم٤مر إمم دار اًم٘مرار 

ويم٤من ٓي٘مع ًمف ُم٠ًمًم٦ٌم ُمًتٖمرسم٦ٌم أو ُُمِْمِٙمٚم٦ٌم إٓ ويٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م شمّمٜمٞمٗم٤ًم ،  ): ىم٤مل اسمـ طمجر 

    .  (جيٛمع ومٞمف ؿمت٤مهت٤م ـم٤مل أو ىمٍم ، وذًمؽ سملٌم ذم شمّم٤مٟمٞمٗمف 

: ُم٤مسملم يمت٤مٍب ورؾم٤مًم٦ٍم ، وىمد رشمٌتٝم٤م  ُمّمٜمٗم٤مً   وصمالصملمضم٤موزت ُم١مًمٗم٤مشمف اعم٤مئ٦م وىمد

 ، وُم٤مذيمرت ذم  ، ورشمٌتٝم٤م ذم اًمٗمـ اًمقاطمد شمرشمٞم٤ًٌم أًمٗم٤ٌمئٞم٤مً طم٥ًم ضمٝمدي قمغم اًمٕمٚمقم

                                                 

   .(10/143 )ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()          

  .(3/39 )اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م  ()

  .  (315-10/307 )ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى :  يٜمٔمر ()          
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شمقصمٞم٘مف : ومت٤موى اًمًٌٙمل : وم٠مقمٜمل ُمقوع اًمٙمت٤مب أو اًمرؾم٤مًم٦م ذم اًمٗمت٤موى سم٤مجلزء 

 .  ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف(53)واًمّمٗمح٦م : وؾمٞم٠ميت اًمتٕمريػ سمٗمت٤مويف قمٜمد رىمؿ 

    : التغدورىورلومىالػرآن:ىأوالى
             چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ    چ    :اإلؿـاع دم تػسر ؿقفف تعاػ- 1

   . [18: هم٤مومر]

، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ  [ 53:  إطمزاب ] چ  ڻ  ڻ  ۀچ   احلؾؿ وإكاة دم إظراب ؿقفف- 2 

أمحد /د: : حت٘مٞمؼ  (504-437):  (139)جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، اًمٕمدد : ـمٌٕم٤مشمف 

 . سمـ حمٛمد اًم٘مرر

رُّي افـظقؿ دم تػسر افؼرآن افعظقؿ- 3  . ، ومل يٙمٛمٚمف  افدُّي

[81:آل قمٛمران ] چھ     ھ  ھ چ    افتعظقؿ وادِـَّة دم- 4 
   . 

 .  [ 51:  اعم١مُمٜمقن ] چڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہچ ؿقفف تعاػتػسر- 5 

 .  شبب آكؽػاف ظـ إؿراء افؽشاف- 6 

 .  افؼقل افصحقح دم تعقغ افذبقح- 7

                                                 

   .    (126-121 /1): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/311)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

   .(102-95/ 1): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/312) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

   .(3/41): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  (10/307)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

    .(41-1/38)، ومت٤موى اًمًٌٙمل (10/308) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

   .(10/313) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

    .(10/314) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

   .         (103-1/102): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/311) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()
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                          چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ چ   افؽالم ظذ ؿقفف تعاػ- 8

 .  [ 236  :  اًمٌ٘مرة ]

ىى:الحدوثىورلومهى:ىثانواى 
: قم٤مشمف ب، وُمـ طوهق ُمٓمٌقٌع ،   (( ُرؾَِع افؼؾؿ ))إبراز احلؽؿ مـ حديث - 9 

ى . يمٞمالين حمٛمد ظمٚمٞمٗم٦م :حت٘مٞمؼ داراًمٌِم٤مئر : 
 .  أجقبة أشئؾة حديثقة وردت مـ افديار ادكية- 10

 : أورده٤م سمٕمض اعمِم٤ميخ قمغم أجقبة شمآت أرشؾت إفقف مـ مكحديثقة- 11 

 . يمت٤مب هتذي٥م اًمٙمامل ًمٚمح٤مومظ اعمزي

ى. (256-1/253)، وـُمٌٕم٧م وٛمـ اًمرؾم٤مئؾ اعمٜمػمي٦م  أحاديث رؾع افقديـ- 12
 .  تـزيؾ افسؽقـة ظذ ؿـاديؾ ادديـة- 13

ى.  حديث كحر اإلبؾ- 14
 .  (( إذا مات ابـ آدم اكؼطع ظؿؾف إٓ مـ ثالث ))افؽالم ظذ حديث - 15

ى.  (( رؾع افؼؾؿ ))افؽالم ظذ حديث - 16
                                                 

   .( 36-1/24): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/315) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .(10/309)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .(10/315)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .(10/314)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .    (10/311)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .(284-1/264): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/313)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

   .    (10/311) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .(10/309)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .(10/309)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()
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ى.  ِوْرُد افَعَؾؾ دم َؾْفؿ افِعَؾؾ- 17 
:الطػودة:ىثالثاى ىىى
  . آظتبار ببؼاء اجلـة وافـار- 18

 

:                 ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف صافسقػ ادسؾقل ظذ مـ شبَّ افرشقل - 19

.  ؾمٚمٞمؿ اهلالزم: دار اسمـ طمزم : حت٘مٞمؼ 

ؼام دم زيارة خر إكام- 20                                                 ، وهق اًمرد قمغم  ص صػاء افسِّ

َل : ؿمـ اًمٖم٤مرة قمغم ُمـ أٟمٙمر اًمًٗمر ًمٚمزي٤مرة ؿمٞمخ اإلؾمالم   .اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، ورسمام ؾُمٛمر

 .  ؽرة اإليامن ٕيب بؽر وظؿر وظثامن- 21

 .  ( ـؾ مقفقد يقفد ظذ افػطرة)ؾتقى - 22 

 . ـشػ افدشائس دم هدم افؽـائس- 23 

          ، وهق ضمقاب قمـ أؾمئٚم٦م وردت ُمـ أرشمٜم٤م   ـؿ حؽؿٍة أرتـا أشئؾة أرتـا- 24 

 .ُمٚمؽ اًمروم 

.   مسلفة ؾـاء إرواح- 25 

                                                 

  .(10/312)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .(10/309)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .(3/42): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  (10/308)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .(3/42): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  (10/308)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .(10/314)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .    (365-360 /2): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/310)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

    .(10/313) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .(10/313)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()
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 .  افتؼؾقد دم أصقل افديـ مسلفة دم- 26 

.      افـقادر اهلؿداكقة- 27 

:ىالغػه:ىرابطًاى ى
 ، وىمد أًمػ رمحف اهلل ؾمٌٕم٦م ُمّمٜمٗم٤مٍت قمـ صالة اًمؽماويح  :   إذاق ادصابقح- 28

 (46)و (45)و (33)ؾمت٠ميت سم٠مرىم٤مم : أرسمٕم٦ٌم  - اإلذاقهمػم - ومم٤م قُمِرَف اؾمٛمف 

 .   (83)و

، وهق اًمٙمت٤مب اًمذي  ، وصؾ ومٞمف إمم أوائؾ اًمٓمالق  آبتفاج دم ذح ادـفاج- 29

 ُمٜمف  
ٍ
 .أىمقم سمتح٘مٞمؼ ضمزء

 .  بقع ادرهقن دم ؽقبة ادديقن- 30

       ، وهق ذٌح ُمًٌقٌط قمغم اعمٜمٝم٤مج يم٤من ىمد   افتحبر ادذهب دم حترير ادذهب- 31

 .اسمتدأ ومٞمف ُمـ يمت٤مب اًمّمالة ومٕمٛمؾ ىمٓمٕم٦ًم ٟمٗمٞم٦ًًم ، صمؿ أقمرض قمٜمف 

                ، وهق اًمرد اًمٙمٌػم قمغم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  افتحؼقؼ دم مسلفة افتعؾقؼ- 32

 .ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٓمالق 

                                                                                                                                               

  .  (638-636 /2): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/310)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .    (368-365 /2): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/310)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

، وٟم٘مؾ اسمٜمف شم٤مج اًمديـ ضمزءا ُمٜمف ذم اًمٓمٌ٘م٤مت                               (10/310) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

(10/276-277)    .  

     .(160-155 /1): ومت٤موى اسمـ اًمًٌٙمل  (10/309)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر ()

  .(10/307)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

       .(311-1/301): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/314)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .(10/307)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .(10/308)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()
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 .  تؼققد افساجقح- 33

 .  اجلقاب احلارض دم وؿػ بـل ظبد افؼادر- 34

 .  حسـ افصـقعة دم ضامن افقديعة- 35

.   حػظ افصقام ظـ ؾقت افتامم- 36

 .  خروج ادعتدة- 37

 . اًمّمٖمػماًمرد  وهق ،راؾع افشؼاق دم مسلفة افطالق- 38

 .  افرد ظذ ابـ افؽتـاين- 39

.   ، ومل يٙمٛمؾافرؿؿ اإلبريزي دم ذح خمتك افتزيزي- 40

.   افرياض إكقؼة دم ؿسؿة احلديؼة- 41

 . افسفؿ افصائب دم ؿبض ديـ افغائب- 42

 .  افصـقعة دم ضامن افقديعة- 43

                                                 

  .(10/309)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

   .    (10/311) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .(10/312)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .(232-1/220): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/313)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .(10/314)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .(3/42): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  (10/308)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .(3/42): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  (10/309)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .(3/42): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  (10/308)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .(473-2/464): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/308)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .(10/309)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .(10/312)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 . رضورة افتؼدير دم تؼقيؿ اخلؿر واخلـزير- 44

 .  ضقء ادصابقح- 45

  .  ضقاء ادصابقح- 46

 .  افطريؼة افـاؾعة دم ادساؿاة وادخابرة وادزارظة- 47

 . ضؾقعة افػتح وافـك دم صالة اخلقف وافؼك- 48

 :                         ، وهق مجع ًمٙمت٤ميَب   افطقافع ادؼؿة دم افقؿػ ظذ ضبؼة بعد ضبؼة- 49

 .  (اًمٜم٘مقل واعم٤ٌمطم٨م اعمنمىم٦م )، و (اعم٤ٌمطم٨م اعمنمىم٦م )

 .  افعارضة دم افبقـة ادتعارضة -50

 .  ظؼقد اجلامن دم ظؼقد افرهـ وافضامن- 51

 .  افغقث ادغدق دم مراث ابـ ادعتؼ- 52

ف واًمده سم٤مًمتّمٜمٞمػ : إٓ ىمٚمٞماًل ُمـ ُم٤ًمئؾ  افػتاوى- 53  ، ومَجََع ومٞمٝم٤م اسمٜمف ُم٤ممل خَيُّمُّ

ُمٝمامٍت صٜمََّػ ومٞمٝم٤م شمّم٤مٟمٞمػ ُمًٌقـم٦ًم وأظمرى خمتٍمًة ، ومذيمر خمتٍم اعمّمٜمََّٗملْم ، 

                                                 

    .(10/309)  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

      .(10/309) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

    .(10/309) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

    .(430-1/389): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/313)  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

   .    ( 10/311) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .    (10/310)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .(10/315)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

   .(301-1/299): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/312) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .(252-2/224): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/309)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .    (6 /1)ومت٤موى اًمًٌٙمل : : ويٜمٔمر  (10/310)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 طم٤ًمم : سمتح٘مٞمؼ :ـمٌٕم٦م دار اجلٞمؾ: ومجٕمٝم٤م اسمٜمف ظمِمٞم٦م اًمْمٞم٤مع ، ـمٌٕم٧م ُمرارًا ، وُمٜمٝم٤م 

                          ذم وصػ ومت٤مويف ورؾم٤مئٚمف ذم ااًمتل اقمتٛمدشُمفاًمٓمٌٕم٦م اًمديـ اًم٘مدد ، وهل 

 . هذا اعمند 

 .  ؾصؾ ادؼال دم هدايا افعامل- 54

 .  افؼقل اجِلّد دم تبعقة اجَلّد - 55

 .  افؼقل ادحؿقد دم تـزيف داود- 56

 .  (ـان إذا اظتؽػ  )افؼقل ادختطػ دم دٓفة - 57

  .  افؼقل افـؼقى دم افقؿػ افتؼقى- 58

 .  ـتاب بر افقافديـ- 59

 .  ـشػ افغؿة دم مراث أهؾ افذمة- 60

 .  افؽالم ظذ اجلؿع دم احلرض فعذر ادطر- 61

ةِ - 62  .   : وهق ومتقى اًمٗمتقةافؽالم ظذ فباس افُػُتقَّ

 . ؟  ـقػ افتدبر دم تؼقيؿ اخلؿر واخلـزير-63

                                                 

  .(10/309)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .(10/312)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .    (10/311)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .(255-1/232): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/314)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .(10/314)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .( 10/315)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .    (10/310)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .(10/312)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

     .(551-2/548): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/314)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 حمٛمد  :سمتح٘مٞمؼ:  ُمٙمت٦ٌم اإلرؿم٤مد : ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف عٌ وـم٥مم،   ادباحث ادؼؿة- 64

 .اعمٓمٞمٕمل  ٟمجٞم٥م

  ،اًمٜمقوي رمحف اهلل ُمـ سم٤مب اًمرسم٤مذح ، سَمٜمَك قمغم  ادجؿقع دم ذح ادفذب- 65

 .ووصؾ إمم أصمٜم٤مء اًمتٗمٚمٞمس ذم مخس جمٚمدات 

 .   خمتك ظؼقد اجلامن- 66

 .  خمتك ؾصؾ ادؼال- 67

 . خمتك ـتاب افصالة دحؿد بـ كك- 68

 .  مسائؾ شئؾ ظـ حتريرها دم باب افؽتابة- 69

 .  مسلفة تعارض افبقـتغ- 70

 .  مسلفة زـاة مال افقتقؿ- 71

 .   ادػرق دم مطؾؼ اداء واداء ادطؾؼ- 72

 .  ادـاشؽ افصغرى- 73

                                                                                                                                               

  .(10/309) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

    .    (3/41): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  (10/310) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .(10/307)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

   .(10/312) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

    .( 207-1/203): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/309) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

   .    (10/311) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .    (508-505 /2): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/311)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .(10/315)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .(203-187/ 1): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/314)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  . (135-1/132): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/310)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

  . ادـاشؽ افؽزى- 74 

اًم٤ٌمطم٨م   ، وـمٌع ذم اًمٗمت٤موى سم٤مؾمؿ ُمٜمٌف  مـبف افباحث ظـ حؽؿ َديـ افقارث- 75 

 . ذم ديـ اًمقارث 

 .  ادقاهب افصؿدية دم ادقاريث افصػدية- 76 

 .  مقؿػ افرماة دم وؿػ محاه- 77 

  . كصقحة افؼضاة- 78 

 .   افـظر ادعقـل دم حماـؿة أوٓد افققكقـل- 79 

 .  افـؼقل افبديعة دم ضامن افقديعة- 80 

.     افـؼقل وادباحث ادؼؿة- 81 

            ، وهق يمت٤مٌب ضمٚمٞمٌؾ طم٤مومٌؾ ، يم٤من ىمد ووٕمف   كقر افربقع مـ ـتاب افربقع- 82 

ف ، وُم٤م يمت٥م ُمٜمف إٓ ىمٚمٞماًل  . قمغم إم ًمٚمِم٤مومٕمل ،  ومل ُيتِٛمَّ

 . كقر ادصابقح دم صالة افساويح- 83 

                                                                                                                                               

 .    (10/310)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

   .    (10/310) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .(324-320 /2): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/308)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

    .(10/313)  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .   (223-187 /2): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/314)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .(10/315)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .(167-2/158) : ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/314)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .(10/312)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .    (10/311)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .(3/42): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  (10/308)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 .  هرُب افسارق- 84 

  .       ، ومل يٙمٛمؾافقر اإلبريزي دم حؾ افتزيزي- 85

 .  وؿػ أوٓد احلاؾظ- 86

  . وؿػ بـل ظساـر- 87

 .  وؿػ بقسان- 88

 

:ىأصولىالغػهىوالمنطقى:ىىخامدًاى
               ُمٜمف ىمٓمٕم٦ًم يًػمًة وم٤مٟمتٝمك إمم ُم٠ًمًم٦م يمت٥م ،  اإلهباج دم ذح ادـفاج- 89   

 ، ُمٓمٌقٌع ، وم٠ميمٛمٚمف اسمٜمف شم٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب، ُُمَ٘مِدَُم٦ِم اًمقاضم٥م ، صمؿ أقمرض قمٜمف 

:                دار اًمٌحقث ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وإطمٞم٤مء اًمؽماث سمديب : حت٘مٞمؼ : وُمـ ـمٌٕم٤مشمف 

  .ٟمقر اًمديـ صٖمػمي /أمحد اًمزُمزُمل ، و د/ د

 .  ؟ إفػاظ هؾ وضعت بنزاء ادعاين افذهـقة أو اخلارجقة- 90   

 .، ؾم٠مًمف قمٜمٝم٤م اسمٜمف شم٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب   أجقبة مسائؾ دم أصقل افػؼف- 91   

                                                                                                                                               

    .(10/309) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .(10/314)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .(10/308)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .(10/314)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .      (21-10 /2): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/312)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .(10/314)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

    .(10/307) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .(10/315)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .(10/315)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

              ، سمدأ ومٞمف ومٕمٛمؾ ىمٚمٞماًل ُمـ أوًمف  رؾع احلاجب ظـ خمتك ابـ احلاجب- 92   

 .وُمـ اعمٜمٓمؼ ، ووؾمؿ  اسمٜمف  ذطمف قمغم اعمختٍم هبذا آؾمؿ 

ْور- 93    . ؿطػ افـَّْقر دم مسائؾ افدَّ

 .  افؽالم مع ابـ أكدراس دم ادـطؼ- 94  

ٌع وٛمـ وـم٥مم،   (إذا صح احلديث ؾفق مذهبل  )معـك ؿقل اإلمام ادطؾبل - 95  

  .(114-98/  3 )اًمرؾم٤مئؾ اعمٜمػمي٦م  

 .  مـتخب تعؾقؼف إشتاذ دم إصقل-  96  

ْور- 97   .  افـَّْقر دم افدَّ

ى
ى:ىاللعظواألدبى:ىىداددًاى
ى. إحقاء افـػقس دم صـعة إفؼاء افدروس- 98
ى. اإلؽريض دم احلؼقؼة وادجاز وافؽـاية وافتعريض- 99
 .  فالمتـاع (فق)اإلؿـاع دم افؽالم ظذ أن - 100

                                                 

  .(10/307)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

   .    (10/311) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .(10/309)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

     .(10/314) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .(10/312)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى   ()

  .    (10/311)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .    (10/310)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .(10/312)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

   .(10/309) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 .  آتساق دم بؼاء وجف آصتؼاق- 101

  

  .   ،  ذم قمٚمؿ اًمٌٞم٤منآؿتـاص دم افػرق بغ احلك وافؼك وآختصاص- 102

     . أحؽام ـؾ وما ظؾقف تدل- 103 

.   وهل أرضمقزة، أمثؾة ادشتؼ - 104 

 .  (ٓ ـؾؿت ـؾ واحد)افبك افـاؿد دم - 105 

:   ، ُمٓمٌقٌع ، وُمـ ـمٌٕم٤مشمف   بقان حؽؿ افربط دم اظساض افؼط ظذ افؼط -106

إسمراهٞمؿ سمـ /د: ، حت٘مٞمؼ  (548-443):  (142)جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، اًمٕمدد 

 .ؾم٤ممل اًمّم٤مقمدي 

 . بقان ادحتِؿؾ دم تعدية َظِؿؾ- 107 

 .  افتفدي إػ معـك افتعدي- 108

ؾدة دم معـك َوْحَده- 109  .  افرِّ

 .   (ما أظظؿ اهلل)مسلفُة - 110

                                                 

   .    (10/310) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

 .    (16-1/12) : ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/315)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

       .(10/308) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .    (10/311)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

     .(432-427 /2): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/312) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

   .(10/308) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

   .(10/312) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

   .(10/312) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .    (10/312)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 .  ؟مسلفة هؾ يؼال افعؼ إواخر- 111

.  مـ أؿسطقا ومـ ؽؾقا دم حؽؿ ُكُؼقِل َفق- 112

 .  كقؾ افُعال بافعطػ بال- 113

 .  وُر احلذ دم تلـقد افـػل بال- 114

ى:الغتاوىىوالردائلى:ىدابطاى 
   . (ومتٞم٤م ُمـ صٗمد  )، وؾمٛمٞم٧م ذم اًمٗمت٤موى   أجقبة أهؾ صػد- 115

 .   أجقبة أهؾ ضرابؾس- 116

 . جقاب أهؾ مؽة- 117

 ىى.   ( ٟمزيؾ ُمٙم٦م ) جقاب شمآت افشقخ اإلمام كجؿ افديـ إصػقين- 118
  . جقاب شمال ظع بـ ظبد افسالم- 119

 .  جقاب شمال مـ افؼدس افؼيػ- 120

                                                                                                                                               

  .       (323-320 /2): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/311)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .    (642-2/641): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/311)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .(10/313)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .(10/313)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

   .(10/309) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

    .(62-2/61): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/310)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

     .(632-594 /2): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/310) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

    .(10/313) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

    .(10/310) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

    .(10/310) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .(66-1/62): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/312)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 .  جقاب شمال ورد مـ بغداد- 121

  

 .  جقاب ادؽاتبة دم حارة ادغاربة- 122

 .، وهق ضمقاب ؾم١مال سَمُٞمٌٖم٤مُروس ٟم٤مئ٥م طمٚم٥م : اًمقارد ُمـ طمٚم٥م  احلقؾ- 123

.   رشافة أهؾ مؽة- 124

   . ؾتقى أهؾ اإلشؽـدرية- 125

.  افػتقى افعراؿقة- 126

   . وهل اًمتل ؾمئؾ قمٜمٝم٤م ُمـ طمٚم٥م،  ادسائؾ احلؾبقة- 127

 . ـشػ افؾَّْبس ظـ ادسائؾ اخلؿس- 128

 

 :ىالطبػاتى:ىثامناى
 .  خمتك ضبؼات افػؼفاء- 129

 

                                                 

    .(10/313) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .(10/313)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

    .(10/313) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

      .(10/310) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

    .(10/310)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

   .(464-1/463): ومت٤موى اًمًٌٙمل  (10/310)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

  .    (10/311)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

   .(10/314) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

   .    (10/311) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 

 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى

حواتهىالطملوظىى:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمطلبىالخامسى
 

  أوم٤مض شم٤مج اًمديـ قمٌداًمقه٤مب سمـ قمكم ذم شمرمج٦م واًمده ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ، 

ومج٤مءت شمرمجتف ذم ُم٤مئتل صٗمح٦ٍم شم٘مري٤ًٌم ، ذيمر ومٞمٝم٤م صٗم٤مشمف وؿمامئٚمف وُمقاىمٗمف ُمع 

ُ ُمٙم٤مٟم٦م هذا اًمٕمٚمؿ وقُمٚمَق ىمدره ، وىمد  ٌَلمر اعمقاوم٘ملم واعمخ٤مًمٗملم ، وهل شمرمج٦ٌم طم٤مومٚم٦ٌم شُم

:      أومدُت ُمٜمٝم٤م يمثػمًا ذم سمٞم٤من طمٞم٤مشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦َّم 

ىى:دي٨م قمـ احلٞم٤مة اًمٕمٛمٚمٞم٦َّم إمم صمالصم٦م ضمقاٟم٥م اًمحشم٘مًٞمؿ يٛمٙمـ و
  وُي٘مّمد سمف ُمٕم٤مُمٚمتف ًمٜمٗمًف وقم٤ٌمدشمف ، وطمًٌل ذم هذا اجل٤مٟم٥م إؿم٤مراٌت 

: شمدل قمغم اعم٘مّمقد : اؾمت٘مرأهت٤م ُمـ أطم٤مدي٨م شمالُمٞمذه وأىمراٟمف قمٜمف 

  ،ُيقافم٥م قمغم اًم٘مرآن هًا وضمٝمراً  ): ىم٤مل اسمٜمف قمٌد اًمقه٤مب  : اإلـثار مـ افعبادة  -1

.   ( ٓ ي٘مرن ظمت٤مم ظمتٛم٦ٍم إٓ سم٤مًمنموع ذم أظمرى

                 وسمٙم٤مًء يٗمٞمض ُمـ ،وىمٞم٤مُم٤ًم هلل ٓ يٗم٤مرىمف ، وىمرآٟم٤ًم  ي٘مٓمع اًمٚمٞمؾ شمًٌٞمح٤مً  ): وىم٤مل 

.  ( ظمِمٞم٦م اهلل

            عمٚمٌس اوَزِهد ذم اًمدٟمٞم٤م واـمََّرح ): ىم٤مل اسمٜمف قمٌد اًمقه٤مب  : افزهد دم افدكقا- 2

 .   (قمرض قمـ أقمراض هذه اًمدٟمٞم٤م أ و ،وقمزف قمـ يمؾ ًمذة، واعم٠ميمؾ 

                                                 

   . سمتٍمف يًػم  (10/142) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .(10/143)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

إؿم٤مراٌت شمدل قمغم - يمام ؾمٌؼ -  وي٘مّمد سمف شمٕم٤مُمٚمف ُمع اًمٜم٤مس ، وطمًٌل

:   اعم٘مّمقد 

وأُم٤م إظمالق وم٘مؾ أن رأيتٝم٤م ذم همػمه  ): ىم٤مل اسمٜمف قمٌداًمقه٤مب  : اخلؾؼ احلسـ- 1

.   ( جمٛمققم٦م

سمؾ يٕمٗمق  ، وٓ ؿمٛم٧م سمٕمدو ُهزم سمٕمد اًمٜمٍمة ، مل أره اٟمت٘مؿ ًمٜمٗمًف ُمع اًم٘مدرة ):  وىم٤مل 

.   (ويّمٗمح قمٛمـ أضمرم 

.   ( وشمذيمر عمح٤مؾمٜمف  ،ورقم٤مي٦م ود ًمّم٤مطمٌف اًمذي ىَمُدَم قمٝمده): وىم٤مل 

.   ( مل ُيًٛمع ُمٜمف ذم همٞم٦ٌٍم سمٜم٧م ؿمٗم٦م  :وـمٝم٤مرة ًم٤ًمنٍ  ): وىم٤مل 

ىم٤مل اسمٜمف قمٌداًمقه٤مب ذم ذيمر شمقًمٞمف                   : إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر- 2

اًم ذم احلؼ ): اًم٘مْم٤مء سم٤مًمِم٤مم                         ،ص٤مدقم٤ًم سم٤مًمنمع، ٓ شم٠مظمذه ومٞمف ًمقُم٦م ٓئؿ ، ُمّمٛمر

 . ( وٓ ُمٙمؽمٍث سمذي ىمدٍر رومٞمع، همػم ُمٚمتٗم٧ٍم إمم ؿمٗمٞمٍع ، ٓ هي٤مُب سمٓمش اًمٔم٤ممل 

وًم٘مد يم٤من اًمقاًمد ريض  ): قمٌد اًمقه٤مب  ىم٤مل اسمٜمف  :تؼديره ٕبـائف وتقاضعف معفؿ - 3

 . ( أمحد واًمد :ؾمٛمٕمتف همػم ُمرة ي٘مقل، ويٕمٔمٛمف  [أمحد: يٕمٜمل ] اهلل قمٜمف جُيِؾُّ إخ

                                                                                                                                               

  .سمتٍمف يًػم  (10/160) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .(10/159)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

    .(10/159) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

   .(10/160) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

  .(10/160)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

      .( 10/168) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

     .(10/190)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 

 

وإخ هم٤مئ٥ٌم ذم - ؾمٛمٕم٧م اًمِمٞمخ اإلُم٤مم رمحف اهلل ي٘مقل ذم ُمرض ُمقشمف ): وىم٤مل 

 . (  همٞم٦ٌُم أمحد أؿمدُّ قمكم مم٤م أٟم٤م ومٞمف ُمـ اعمرض - :احلج٤مز

 : وم٘م٤مل ،وسمٚمٖمف أن دروس إِخ ظمػٌم ُمـ دروؾمف:وىم٤مل 

 لوذاك قمٜمد قمكمٍّ هم٤مي٦م إم              دروس أمحَد ظمػٌم ُمـ دروس قمكمْ 

 .   (واٟمتٝم٧م إًمٞمف ري٤مؾم٦م اعمذه٥م سمٛمٍم)- 1

وذيمر هـ  ، 739ؾمٜم٦م  ذمـمٚمٌف اًمًٚمٓم٤من اعمٚمؽ اًمٜم٤مس حمٛمد سمـ ىمالوون رمحف اهلل )- 2

،   وأراده قمغم وٓيتف وم٠مسمك  ،ًمف أن ىمْم٤مء اًمِم٤مم ىمد ؿمٖمر سمقوم٤مة ضمالل اًمديـ اًم٘مزويٜمل

             يٓمقل  ذم جمٚمٍس ُمتامٍد  :ومام زال اًمًٚمٓم٤من إمم أن أًمزُمف سمذًمؽ سمٕمد مم٤مٟمٕم٦ٍم ـمقيٚم٦مٍ 

.   ( وم٘مٌؾ اًمقٓي٦م  ،ذطمف

 .   ( وسم٤مذه٤م ُمدًة  ،وىمد شمقمم سمدُمِمؼ ُمع اًم٘مْم٤مء ظمٓم٤مسم٦م اجل٤مُمع إُمقي)- 3

 .   ( ُمِمٞمخ٦م دار احلدي٨م إذومٞم٦م: وزم سمٕمد ووم٤مة احل٤مومظ اعمزي  )- 4

                                                 

  .(10/191)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

     .(10/191)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

   .(10/167)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

    .( 168/ 10) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

    .( 169/ 10) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

    .( 169/ 10)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

                        قمٜمد ؿمٖمقره٤م سمٛمقت اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ : وزم شمدريس اًمِم٤مُمٞم٦م اًمؼماٟمٞم٦م  )- 5

 .   ( اسمـ اًمٜم٘مٞم٥م

                

 .ىثناءىالطلماءىرلوهمكانتهىالطلموظىو:ىىالمطلبىالدادس                 
 

ٌٙملُّ اًمٕمديد ُمـ اعمٜم٤مص٥م : ًمٕمٚمقر ُمٜمزًمتف، وارشمٗم٤مع ؿم٠مٟمف ، ُمـ سملم ؾم٤مئر  ًُّ شمقممَّ اإلُم٤مم اًم

: اًمٕمٚمامء ذم قمٍمه ، وُمٜمٝم٤م

٤مم، شمقَّٓه ذم  -1 ، وذًمؽ سمٕمد مم٤مٟمٕم٦م ـمقيٚم٦م   (هـ739)ُمٜمّم٥م ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة ذم اًمِمَّ

يـ اًم٘مزويٜمل  سمٓمٚم٥م ُمـ اًمًٚمٓم٤من اعمٚمؽ اًمٜم٤مس حمٛمد سمـ ىمالوون ، ظمٚمٗم٤ًم جلالل اًمدر

. سمٕمد ؿمٖمقره سمقوم٤مشمف 

ٞمف - 2 يـاخلٓم٤مسم٦م سم٤مجل٤مُمع إُمقشمقًمر هٌلُّ ): ي ، ىم٤مل اسمٜمف شم٤مج اًمدر  وىم٤مل زم ؿمٞمخٜم٤م اًمذَّ

.  ( إٟمف ُم٤م صٕمد هذا اعمٜمؼم سمٕمد اسمـ قمٌداًمًالم أقمٔمؿ ُمٜمف :طملم وزم اخلٓم٤مسم٦م

ٞمف  -3 ي احلدي٨م إذومٞم٦م ُمِمٞمخ٦م دارشمقًمر  ، ىم٤مل قمٜمف اسمٜمف شم٤مج سمٕمد ووم٤مة احل٤مومظ اعمِزر

يـ ي ) :اًمدر  . (وم٤مًمذي ٟمراه أٟمف ُم٤م دظمٚمٝم٤م أقمٚمؿ ُمٜمف وٓ أطمٗمظ ُمـ اعمِزر

ٞمف اًمتدريس - 4 اٟمٞم٦م ، واًمٖمزاًمٞم٦م ،: قمدة ُمدارس سمدُمِمؼ ، ُمٜمٝم٤م بشمقًمر واًمٕم٤مدًمٞم٦م             اًمؼمَّ

 .  ()اًمٙمؼمى 

                                                 

     .( 170/ 10) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()

 . (10/168)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

 . (10/169)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

 . (10/169)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()

 . (10/170)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ()
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وصح ُمـ ـمرق ؿمتك قمـ اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أٟمف ):   شم٤مج اًمديـهىم٤مل اسمـ- 1

، وأٟمف يم٤من يمثػم اًمثٜم٤مء قمغم شمّمٜمٞمٗمف ذم  يم٤من ٓ يٕمٔمؿ أطمدًا ُمـ أهؾ اًمٕمٍم يمتٕمٔمٞمٛمف ًمف

 .   (اًمرد قمٚمٞمف

ز هذا قمغم  ) : قمٜمدُم٤م ىمرأ إطمدى رؾم٤مئٚمف وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ًم٘مد سمرَّ

.   ( أىمراٟمف

يم٤من أٟمٔمر ُمـ رأيٜم٤مه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ، وأمجٕمٝمؿ  ...ؿمٞمخٜم٤م ): ىم٤مل قمٜمف اإلؾمٜمقي - 2

ًمٚمٕمٚمقم ، وأطمًٜمٝمؿ يمالُم٤ًم ذم إؿمٞم٤مء اًمدىمٞم٘م٦م ، وأضمٚمدهؿ قمغم ذًمؽ ، ويم٤من ؿم٤مقمرًا                      

أدي٤ًٌم ، طمًـ اخلط ، وذم هم٤مي٦م اإلٟمّم٤مف ، واًمرضمقع إمم احلؼ ذم اعم٤ٌمطم٨م ، وًمق قمغم 

 .   (....ًم٤ًمن أطمد اعمًتٗمٞمديـ ُمٜمف ، ُمقافم٤ٌم قمغم وفم٤مئػ اًمٕم٤ٌمدات ،يمثػم اعمروءة 

 ، ....ورطمؾ اًمٙمثػم، اًمٖمٗمػم  ؾمٛمع احلدي٨م ُمـ اجلؿ ):   اسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌمهىم٤مل قمـ- 3

 . ( وأومتك وصٜمػ ودرس 

إٟمف ُم٤م صٕمد هذا اعمٜمؼم سمٕمد اسمـ قمٌد اًمًالم  ) : ٓسمٜمف قمٌداًمقه٤مب اًمذهٌلوىم٤مل - 4

.   (أقمٔمؿ ُمٜمف

                                                 

(  .(10/194)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  (

    .(10/195)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  (3)         

    .(1/350) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي ()          

(  (42-3/37)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  (
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، وٟم٤مفمر  ، وخترج سمف ظمٚمٌؼ ذم أٟمقاع اًمٕمٚمقم وسمرع ذم اًمٗمٜمقن ):  اًمًٞمقـملهىم٤مل قمـ- 5

 ، ًمف ذم اًمٗم٘مف وهمػمه آؾمتٜم٤ٌمـم٤مت اجلٚمٞمٚم٦م ، واًمدىم٤مئؼ اًمٚمٓمٞمٗم٦م ،  اًمٗمْمالءر ًمفوأق

ٌَؼ إًمٞمٝم٤م ، ويم٤من ُُمٜمِّْمٗم٤ًم ذم اًمٌح٨م ، قمغم ىمدٍم ُمـ  ًْ واًم٘مقاقمد اعمحررة اًمتل مل ُي

.   (اًمّمالح           واًمٕمٗم٤مف 

، عم٤م  ًمف ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت اجلٚمٞمٚم٦م اًمٗم٤مئ٘م٦م اًمتل طم٘مٝم٤م أن شمٙمت٥م سمامء اًمذه٥م ): وىم٤مل - 6

 .   (، واًمتدىمٞم٘م٤مت اًمٜمٗمٞم٦ًم  ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜمٗم٤مئس اًمٌديٕم٦م
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      .(10/169) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ()         

(  . (196-2/195)سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة  (

   .(1/105)طمًـ اعمح٤مرضة ذم أظم٤ٌمر ُمٍم واًم٘م٤مهرة  ()          
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ى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىىىوفاته:ىىالمطلبىالدابعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 

شمقذم اإلُم٤مم قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم رمحف اهلل ًمٞمٚم٦م آصمٜملم اًمث٤مًم٨م ُمـ ؿمٝمر مج٤مدى أظمرة 

. هـ756ؾمٜم٦م 

                 ويم٤من رمحف اهلل ىمد سمدأ سمف اًمْمٕمػ ذم ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ):  قمٌد اًمقه٤مبهىم٤مل اسمـ

                          هـ ، واؾمتٛمر سمدُمِمؼ قمٚمٞماًل ، وُمٙم٨م سمٕمد ذًمؽ ٟمحق ؿمٝمر، وؾم٤مومر إمم 755

                                   ،  سمٔم٤مهر اًم٘م٤مهرة اًمدي٤مر اعمٍمي٦م ، وم٤مؾمتٛمر هب٤م ُمريْم٤ًم أي٤مُم٤ًم يًػمًة صمؿ شمقذم

.  (سم٤مب اًمٜمٍمن بودف

 .  رمحف اهلل رمح٦م واؾمٕم٦م  قمٌد اًمقه٤مب سمٕمض اعمراصمل اًمتل ىمٞمٚم٧م ومٞمفهوىمد ذيمر اسمـ

 

      

 

 

 

 

 

                                                 

 . (10/316)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر  ((

 (  . (10/315)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر (

 ( (338- 10/317)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر (
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المبحثىالرابعى   
 

:-  التعريف بالشرح ، وفيه ستة مطالب

 .دزاض١ عٓٛإ ايهتاب : املطًب األٍٚ 

 .ْطب١ ايهتاب إىل َؤيف٘ : املطًب ايجاْٞ 

 .َٓٗج املؤيف يف ايهتاب : املطًب ايجايح 

 .أ١ُٖٝ ايهتاب ٚأثسٙ فُٝٔ بعدٙ : املطًب ايسابع 

 .َٛازد ايهتاب َٚصطًحات٘ : املطًب اخلاَظ

 .(تكٛمي٘ برنس َصاٜاٙ ٚاملآخر عًٝ٘ )ْكد ايهتاب  : املطًب ايطادع
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 درادظىرنوانىالكتاب:ىالمطلبىاألولى                                  

ى
:ىىىىمنىالدالئلىرلىىندبظىالكتابىإلوهى

وىمد ٟمص ُم١مًمٗمف قمغم شمًٛمٞم٦م يمت٤مسمف هبذ اإلؾمؿ طمٞم٨م ىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م : نصىالمصنف-ى1

ح : اًمٙمت٤مب  ٞم٧م هذا اًمنمَّ .  آسمتٝم٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج : وؾمٛمَّ

 ، أو ٟم٘مٚم٧م اعمّم٤مدر اًمتل شمرمج٧م ًمإلُم٤مم اسمـ اًمًٌٙملاشمٗم٘م٧م   :اقىالمصادراتف-ى2

 ، قمٜمف : قمغم شمًٛمٞم٦م اًمٙمت٤مب هبذا اإلؾمؿ : 

واشمٗم٘م٧م مجٞمع اًمٜمًخ اعمخٓمقـم٦م قمغم شمًٛمٞم٦م اًمٙمت٤مب هبذا اإلؾمؿ سمال ٟمزاع ، ومل أضمد ذم 

: اعمّم٤مدر اًمتل رضمٕم٧م إًمٞمٝم٤م ظمالوم٤ًم ذم قمٜمقان اًمٙمت٤مب ، وُمـ ذًمؽ  

، وٓختٗمك أمهٞم٦م هذا اعمّمدر ذم سمٞم٤من   ( 10/307  )ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى - 1

قمٜمقان اًمٙمت٤مب : ٕن ُم١مًمٗمف هق اسمـ اعمّمٜمػ : اًمذي يم٤من أقمرف اًمٜم٤مس سمٛمّمٜمٗم٤مت 

.  واًمده ، وؾم٤مىمف هبذا آؾمؿ وٛمـ اًمٗمّمؾ اًمذي قم٘مده ظم٤مص٤ًم سمٛم١مًمٗم٤مت واًمده  

 . (3/37)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم - 2 

 . (1/105)طمًـ اعمح٤مرضة ذم أظم٤ٌمر ُمٍم واًم٘م٤مهرة - 3 

 . (7/127)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم - 4 

 . (1/383)هدي٦م اًمٕم٤مروملم - 5

 . (4/302)إقمالم - 6

وهمػمه٤م يمثػم أـمٌ٘م٧م قمغم شمًٛمٞمتف سمام ؾمامه سمف ُم١مًمٗمف ، وىمد ي٘متٍم سمٕمْمٝم٤م قمغم شمًٛمٞمتف 

. اظمتّم٤مرًا  ذح ادـفاج   أو آبتفاج

 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ندبظىالكتابىإلىىالمؤلفىى:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمطلبىالثانيى

ى
 اعمّم٤مدر اًمتل شمرمج٧م ًمإلُم٤مم اسمـ اًمًٌٙمل قمغم ٟم٦ًٌم اًمٙمت٤مب إًمٞمف ، ومل أضمد ومٞمام اشمٗم٘م٧م

هم٤مًم٥م اًمٕمٚمامء و رضمٕم٧م إًمٞمف ظمالوم٤ًم ذم ٟم٦ًٌم اًمٙمت٤مب إًمٞمف ، ومل أضمد ُمـ ٟمًٌف إمم همػمه ،

طمقن سم٤مؾمٛمف ضمزُم٤مً اًمَّذيـ يٜم٘مٚمقن قمٜمف  ، واحلدي٨م ذم هذا اعمٓمٚم٥م سم٢مؾمٝم٤مب يٕمد ُمـ  ُيٍمر

. شم٘مرير اعم٘مرر وشمقوٞمح اًمقاوح 

:  وُمـ هذه اعمّم٤مدر اًمتل ٟم٧ًٌم اًمٙمت٤مب إًمٞمف  

 .   ( 10/307)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى - 1

 . (3/37)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم - 2

 . (1/105)طمًـ اعمح٤مرضة ذم أظم٤ٌمر ُمٍم واًم٘م٤مهرة - 3

 . (7/127)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم - 4 

 . (1/383)هدي٦م اًمٕم٤مروملم - 5

 . (4/302)إقمالم - 6
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منؼجىالمؤلفىفيىالكتابى:ىالمطلبىالثالثى                                
 

 ؾمٞمٙمقن اؾمت٘مراء ُمٜمٝم٩م اعم١مًمػ ذم اًمٙمت٤مب ُم٘متٍمًا قمغم اًم٘مًؿ اًمذي أىمقم سمتح٘مٞم٘مف ، 

وهق ىمدٌر يًػٌم إمم اًمٖم٤مي٦م  : ًمٚمحٙمؿ قمغم اًمٙمت٤مب سمِمٙمٍؾ قم٤مٍم ، ومم٤م اشمَّْمح زم أصمٜم٤مء 

: اًم٘مراءة اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م 

ح ُمـ ظمالهل٤م ُمٕمٜمك قمٜمقان اًمٙمت٤مب                        - 1 م اعم١مًمُػ اًمٙمت٤مب سمتقـمئ٦ٍم ووَّ ىمدَّ

: ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م إمج٤مًٓ، وذيمر سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمتل  (إطمٞم٤مء اعمقات  )

شمٕمد أصاًل ذم اًمٙمت٤مب ىمٌؾ ذح يمالم اإلُم٤مم اًمٜمقوي ، واًمدظمقل ذم                        

.     شمٗمريٕم٤مت اعم٤ًمئؾ 

ؿ يمالُمف إمم ُم٘م٤مـمع ٓدُم٤موز - 2 ًَّ ذع اعم١مًمػ ذم ذح يمالم اإلُم٤مم اًمٜمقوي : وىمد ىم

ُح اًمٚمٗمظ  اًمًٓمر إٓ ُم٤مَٟمَدر ، ُي٘م٤مِرُن سملم ًمٗمٔمف وًمٗمظ اعمحرر ًمإلُم٤مم اًمراومٕمل ، وُيرضمر

اًمذي يراه أىمرَب وأدلَّ قمغم اعمراد : وأسمٕمد قمـ آقمؽماو٤مت ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م 

.  واًمٗم٘مٝمٞم٦م 

يذيمر اعم١مًمػ رمحف اهلل اخلالف ذم اعم٠ًمًم٦م وأىمقال اًمٕمٚمامء ويٕمزوه٤م داظمؾ             - 3

، ُمِمػمًا إمم ىمقة سمٕمض إىمقال ووٕمػ أظمرى ، ورسمام ذيمر - هم٤مًم٤ًٌم - اعمذه٥م 

. اخلالف قمٜمد اعمذاه٥م إظمرى 
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يتٓمرق اعم١مًمػ إمم اعم٤ًمئؾ اعمتٗمرقم٦م قمـ اعم٠ًمًم٦م إصؾ ، ورسمام أـم٤مل ذم ذيمر - 4

اًمٗمروع ُمٜمًقسم٦ًم إمم ُمّم٤مدره٤م هم٤مًم٤ًٌم ، وهمػم ُمٜمًقسم٦م أطمٞم٤مٟم٤ًم ، وؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمـ 

.  ُمّم٤مدر اعم١مًمػ ذم اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس 

ح اعم١مًمػ ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ ُم٤ميراه إىمرب إمم اًمّمقاب ، وختتٚمػ أًمٗم٤مظ - 5 ُيرضمر

. اًمؽمضمٞمح ُمـ ُم٠ًمًم٦م إمم أظمرى 

يًتٓمرد اعم١مًمػ ذم سمٞم٤من سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمٚمٖمقي٦م وإصقًمٞم٦م : يمام ذم طمديثف قمـ         - 6

. ُم٠ًمًم٦م ؾمد اًمذرائع 

يًتدل اعم١مًمػ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م وأصم٤مر اًمقاردة قمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ، - 7

وحيٙمؿ قمغم سمٕمض إطم٤مدي٨م شمّمحٞمح٤ًم وشمْمٕمٞمٗم٤ًم : ويِمػم إمم اًمٕمٚم٦م أطمٞم٤مٟم٤ًم ، وىمد                     

. ذم ذيمر اًمرواة وأطمٙم٤مُمٝمؿ ضمرطم٤ًم وشمٕمدياًل - ٟم٤مدرًا - يًتٓمرد 

ىمد يتقىمَُّػ اعم١مًمػ ذم شمرضمٞمح ىمقٍل قمغم آظمر  ، وىمد يِمػم إمم شمراضمٕمف قمـ ىمقٍل  - 8  

٦م ًمديف  . إمم ىمقٍل آظمر ٓشمْم٤مح احلجَّ

اقمتٜمك اعم١مًمػ سمذيمر آقمؽماو٤مت قمغم إىمقال واًمرد قمٚمٞمٝم٤م ، وىمد يٜم٘مؾ اًمرد ُمـ - 9

.  يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤مء 

اًمًؼم واًمت٘مًٞمؿ : قمٜمد ذيمر اخلالف ، : ؾمٚمؽ اعم١مًمػ ذم ذطمف ُم٤ميًٛمك - 10

.  وإيْم٤مح اًم٘مقل اًمراضمح ، مم٤م ُي٤ًمقمُد قمغم ومٝمؿ اعم٠ًمًم٦م ، ودومع آقمؽماو٤مت 

،        ؾائدٌة :يِمػم إمم سمٕمض اًمٚمٓم٤مئػ واًمٗمقائد قمـ اعم٠ًمًم٦م : ويّمدره٤م سم٘مقًمف - 11

 . تـبقفٌ : ويٜمٌف إمم سمٕمض آؾمتدرايم٤مت واًمتٜمٌٞمٝم٤مت : ويّمدره٤م سم٘مقًمف 
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أهموظىالكتابىوأثرهىفومنىبطدهى:ىالمطلبىالرابعى                          
  

: ايمت٥ًم اًمٙمت٤مب أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ، وذًمؽ يٕمقد إمم ؾمٌٌلم رئٞمًلم 

ح اعمذه٥م مـفاُج افطافبغوهق : اًمٙمت٤مب اعمنموح - 1  ، وٓ خيٗمك اإلمام افـقوي عمٜم٘مر

. ىمدُر أطمدمه٤م ، ومٙمٞمػ إذا اضمتٛمٕم٤م 

ٜمِِف ذم مجٞمع : اًمِم٤مرح - 2 وهق اإلُم٤مم اسمـ اًمًٌٙمل ، وىمد اـمَّٚمٕمٜم٤م قمغم رء ُمـ متٙمُّ

قمٚمقم اًمنميٕم٦م  : وُمٙم٤مٟمتف سملم قمٚمامء قمٍمه ، مم٤م أقمٓمك اًمٙمت٤مب ىمقًة قمٚمٛمٞم٦ًم سم٤مًمٖم٦ًم ، 

.  فمٝمرت سمجالء ذم شم٘مريراشمف وشمرضمٞمح٤مشمف 

 

. صمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف  - 1 :أهموظىالكتابوُمـ ُمٔم٤مهر 

 .   اإلُم٤مم اسمـ اًمًٌٙملٟم٘مٚمٝمؿ قمٜمف ، وىمؾ أن خيٚمق يمت٤مب ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ ٟم٘مٍؾ قمـ - 2

 

وىمد قُمدَّ اإلُم٤مم اسمـ اًمًٌٙمل ُمـ أوائؾ ؿم٤مرطمل اعمٜمٝم٤مج ، وم٠موم٤مد ُمـ اًمٙمت٤مب يمثػٌم ُمـ 

قا قمغم ذًمؽ ذم يمتٌٝمؿ ،   اًمٕمٚمامء اًمذيـ ذطمقا اعمٜمٝم٤مج وقمٚم٘مقا قمٚمٞمف سمٕمده ،  وىمد ٟمّمُّ

اًمٜمجؿ اًمقه٤مج ذم ) ذم يمت٤مسمف   (هـ 808شمقذم ؾمٜم٦م )سمؾ إن يمامل اًمديـ حمٛمد اًمدُمػمي 

وأول ُمـ  : ) ىم٤مل - اًمذي قُمدَّ يمت٤مسمف سمٛمث٤مسم٦م آظمتّم٤مر ًمنمح اًمًٌٙمل - (ذح اعمٜمٝم٤مج 
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 ،  صمؿ ىم٤مل  (... اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م شم٘مل اًمديـ اًمًٌٙمل ، ومًٌؽ إسمريزه : ذطمف 

.     (وطمٞم٨م أـمٚمؼ ًمٗمظ اًمِمٞمخ ومٛمراده اًمِم٤مرح إول  ):                     

 

وىمد أيمثر سمٕمض أئٛم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٜم٘مؾ قمٜمف ، وم٤مسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم حتٗم٦م اعمحت٤مج ، ٟم٘مؾ 

.   قمٜمف ُم٤ميزيد قمـ أًمػ ٟم٘مؾ :  مم٤م يدل قمغم اقمتٜم٤مئف سم٠مىمقاًمف وشمرضمٞمح٤مشمف 

                         

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

   .(1/186) اًمٜمجؿ اًمقه٤مج ()

  .(1/187)اًمٜمجؿ اًمقه٤مج  ()
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 مواردىالكتاِبىومصطلحاته:ىالمطلبىالخامسى                                

 

: يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ هذا اعمٓمٚم٥م إمم ىمًٛملم 

:ىىىمواردىىالكتابى:ىأواًلى
ُِمٝم٤م :  ز اإلُم٤مم اسمـ اًمًٌٙمل ذطمف ًمٚمٙمت٤مب سمٜم٘مقل ُمـ ُمّم٤مدرقمديدة ، ي٠ميت ذم ُُم٘مدَّ ـمرَّ

أقماله٤م َُمَ٘م٤مُم٤ًم يمت٤مُب اهلل شمٕم٤ممم ، صمؿ قمدٌد يمٌػٌم ُمـ يمت٥م احلدي٨م واًمٗم٘مف واًمٚمٖم٦م ، 

وهمػمه٤م ُمـ يمت٥م أصقل اًمٗم٘مف وإٟم٤ًمب ، وأؿمػم هٜم٤م إمم أؾمامء اعمّم٤مدر اًمتل ٟمص 

قمٚمٞمٝم٤م اعمّمٜمػ أو شمٞمن زم ُمٕمرومتٝم٤م ، أُم٤م اًمٜم٘مقل اًمتل طمدد اإلُم٤مم اسمـ اًمًٌٙمل ىم٤مئٚمٝم٤م 

دون ذيمر اعمّمدرومٚمؿ أذيمره٤م : ًمتٕمدد آطمتامل : وايمتٗمٞم٧م سمام ذيمرشمف ذم شمرمج٦م 

:  ص٤مطمٌٝم٤م ذم ُمقوٕمف إول ُمـ اًمٌح٨م ، وؾم٠مىمًؿ هذه اعمّم٤مدر إمم أرسمٕم٦م  أىم٤ًمم    

:ىالمصادرىالحدوثوظىوذروحىالحدوثىوكتبىالتراجمىى:ىاألولى
.  صحٞمح اًمٌخ٤مري -1

. صحٞمح ُمًٚمؿ - 2

. ؾمٜمـ أيب داود - 3

. ؾمٜمـ اًمؽمُمذي - 4

. ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى - 5

.  ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف - 6

.  اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل -7

. ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل - 8

. ُمًٜمد اًمٓمٞم٤مًمز - 9
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. ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد - 10

. أقمالم احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب - 11

. ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي -12

. حتٗم٦م إذاف ًمٚمٛمزي - 13

. اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن - 14

. مجٝمرة أٟم٤ًمب ىمريش ًمٚمزسمػم سمـ سمٙم٤مر - 15

. ُمِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر ، ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض - 16

. اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ، ًمٚمٓمؼماين - 17

. ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر ، ًمٚمٌٞمٝم٘مل - 18

.  ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ - 19

:ىالمصادرىالغػؼوظى:ىالثانيى
.  إم ، ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل -1

احل٤موي ، ًمإلُم٤مم اعم٤موردي ، وأٟمٌف هٜم٤م إمم أن يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ُمـ يمت٤مب - 2

احل٤موي همػم ُمٙمتٛمؾ ذم اًمٓمٌٕم٦م اًمتل قمزوت إًمٞمٝم٤م ذم اًمتح٘مٞمؼ ، مم٤م اوٓمرين إمم اًمٕمقدة 

. إمم اًمٜمًخ٦م اًمتل طم٘م٘م٧م ذم رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ، وىمٛم٧م سم٤مًمتٜمٌٞمف ًمذًمؽ يمٚمام قمزوت إًمٞمٝم٤م 

. اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز ، ًمإلُم٤مم اًمراومٕمل - 3

. هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ، ًمإلُم٤مم اجلقيٜمل - 4

. اًمقؾمٞمط ، ًمإلُم٤مم اًمٖمزازم - 5

. اًمتٝمذي٥م ، ًمإلُم٤مم اًمٌٖمقي - 6

. روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ، ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي - 7
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. اعمٝمذب ، ٕيب إؾمح٤مق اًمِمػمازي - 8

. اعمحرر ، ًمإلُم٤مم اًمراومٕمل - 9

. شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م ،  ًمٚمٛمتقزم - 10

. اًمتٜمٌٞمف ، ًمٚمِمػمازي -11

. اعمحٞمط اًمؼمه٤مين ، ُمـ يمت٥م احلٜمٗمٞم٦م ٓسمـ ُم٤مزه -12

. اعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدات ، ُمـ يمت٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م ٓسمـ رؿمد - 13

. إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ، ًمٚماموردي - 14

:ىالمصادرىاللعووظى:ىالثالثى
. اًمزاهر ، ًمألزهري - 1

.    اًمّمح٤مح ، ًمٚمجقهري - 2

. اعم٘مّمقر واعمٛمدود ، ٓسمـ وٓد - 3

. اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ، ٓسمـ إصمػم- 4

. اًمٕملم ًمٚمٗمراهٞمدي - 5ى

                                       ىى
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 :مصطلحاتىالكتابى:ىثانوًاى                                     
 

 ُُمّمٓمٚمٌح قمغم ُم٤مؾم٤مر قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء اًم٤ًمًمٗمقن ىمٌٚمف ، ومل يٙمـ ًمف إلُم٤مم اسمـ اًمًٌٙمل ؾم٤مر ا

ظم٤مصٌّ سمف ذم ذيمر اخلالف أو اًمؽمضمٞمح ، وشُمَراضمع إًمٗم٤مظ اعمذيمقرة ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين                                   

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م ُمـ هذا اًمٌح٨م : اعمتٕمٚمؼ سمٛمّمٓمٚمح٤مت اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ُمٜمٝم٤مج 

 . (51-50 )اًمٓم٤مًمٌلم 

: وُمـ أسمرزه٤م 

. اًمٜمص -6.                         إفمٝمر -1

. اجلديد - 7.                        اعمِمٝمقر- 2

. اًم٘مديؿ - 8.                      اًمّمحٞمح - 3

. ىمٞمؾ يمذا -9.                          إصح -4

. وذم ىمقل يمذا - 10.                        اعمذه٥م-5

 

:  أُم٤م ُمّمٓمٚمح٤مشمف اخل٤مص٦م 

  اإلمام افـَّقوي:  ويريد سمفاُدَصـُِّػ ،- 1 

ْوَضُة ،-2  ، روضة افطَّافبغ وظؿدة ادػتغ :  ويريد هب٤م يمت٤مب اإلُم٤مم اًمٜمَّقوي افرَّ

 .وىمد أوم٤مد ُمٜمف يمثػمًا ذم ذطمف 

٤م افقشقط :بافؽتاب ويريد صاحب افؽتاب ، - 3  اإلمام : صاحبف ؾفق ، وأُمَّ
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اومٕمّل افغزايلُّي ، ح اًمٙمٌػم ًمإلُم٤مم اًمرَّ  . قمٚماًم سم٠منَّ هذا آصٓمالح ُمٜم٘مقٌل ُمـ اًمنمَّ

.  ،  ويريد سمف اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز افؼح- 4      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى
ى
ى
ى
ى

ىىىىىى
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. ى(تػوومهىبذكرمزاواهىوالمؽخذىرلوهى)نػدىالكتابى:ىالمطلبىالدادسى
 

:  ويٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ احلدي٨م قمٜمف إمم ىمًٛملم 

:ىمزاواهى:ىأواًلى
 ُمقؾمققمٞم٦م اعم١مًمػ وشمٕمدد ُمٕم٤مرومف واـمالقمف قمغم ُمذاه٥م اًمٕمٚمامء ، ؾم٤مهؿ ذم ىمقة -1

.  اًمٙمت٤مب وإصمرائف ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

مل يٙمتػ اعم١مًمػ سم٤مًمٜم٘مؾ اعمجرد ، وإٟمام ؾم٤مهؿ سم٤مًمٜم٘مد واًمتٛمحٞمص واًمتٕم٘م٥م                -  2

. عم٤م يٜم٘مٚمف 

. طَمِٗمَظ اًمٙمت٤مب أىمقال سمٕمض اًمٕمٚمامء اًمذيـ مل يتٞمن ًمٜم٤م اًمقىمقف قمغم يمتٌٝمؿ - 3

اقمتٜم٤مء اعم١مًمػ سم٤مًمدًمٞمؾ اًمنمقمل ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  ، أو اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم : مم٤م - 4

. أيم٥ًم اًمٙمت٤مب ىمٌقًٓ : ٓقمتامده قمغم احلج٦م واًمؼمه٤من 

. شمقوٞمح اعمّمٜمػ ًمٙمثػٍم ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٖمري٦ٌم - 5

 

:ىرووبهى:ىثانوًاى
ؾ افـاؿد فؾـؼدٓسمد ًمٚمحدي٨م قمـ قمٞمقب ُمّمٜمٍَّػ ُم٤م ، ُمـ  وهذا إُمر ُمٗم٘مقد  ذم  - َتلهُّي

.  وآهمؽمار سم٤مًمٌْم٤مقم٦م اعمزضم٤مة واحلذر مـ افُعْجِب ، - يم٤مشم٥م هذه اًمًٓمقر 

اًمتل وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م أصمٜم٤مء - مم٤م َيْ٘مٌُؾ اظمتالف أراء - وؾم٠ُمؿمػم إمم سمٕمض اعمالطمٔم٤مت 

:  ىمراءيت هلذا اجلزء ُمـ اًمٙمت٤مب 

٤ًم أو اىمت٤ٌمؾم٤ًم - 1 . ـمقُل اًمٜم٘مؾ قمـ سمٕمض اعمّمٜمٗم٤مت : ٟمّمَّ

. قمدم اإلؿم٤مرة إمم سمٕمض اعمّم٤مدر اًمتل شمؿَّ اًمٜم٘مؾ قمٜمٝم٤م - 2
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إيراد سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمٗمرقمٞم٦م ىمٌؾ هن٤مي٦م اعم٠ًمًم٦م إصؾ : مم٤م ىمد ي١مدي إمم شمداظمؾ - 3

. إصؾ سم٤مًمٗمرع  

آؾمتٓمراد ذم قمرض سمٕمض اعم٤ًمئؾ يمام ذم ُم٠ًمًم٦م ؾمد اًمذرائع : إذ ىم٤مرب طمديثف - 4

.    صٗمح٤مت 8ومٞمٝم٤م 
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ى
ى

ىالػدمىالثاني
 

 

 :ٚفٝــــــــــــــــــــــــــــ٘ 

بٝإ َٓٗج ، ٚمتٗٝد يف ٚصف املخطٛط ْٚطخ٘*  

 .ايتحكٝل

  *  .ايٓص احملكــــــــــــــــــــــــل      
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تمؼودىفيىوصفىالمخطوطىوندخهىوبوانىمنؼجىالتحػوقى                
 

ِخ اعمخٓمقط  ًَ : وصػ ُٟم

:ىى(األصلىى)الندخظىالمخطوطظ-ىأى ى
. D - 4/1324  :   رؿؿفا- 1

. شمريمٞم٤م - اؾمت٤مٟمٌقل - ُمتحػ ـمقسم٘مٌق هاي - ُمٙمت٦ٌم أمحد اًمث٤مًم٨م : مؽاهنا - 2

اٟمت٘مؾ سم٤مٟٓمتٗم٤مع  ): يمت٥م قمغم همالف هذه اًمٜمًخ٦م  : متؾؽفا وتاريخ كسخفا- 3

اًمنمقمل إمم ُمٚمؽ حمٛمد سمـ قمكم ظمٓمٞم٥م طمٜمٌؾ ذم شم٤مريخ صم٤مين قمنم ُمـ رضم٥م اًمٗمرد 

.  ، ويمت٥م قمغم همالومٝم٤م أصقل وم٘مف وهق ظمٓم٠م  (ُمـ ؿمٝمقر ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم وصمامٟمامئ٦م 

ظمٓمٝم٤م ٟمًخل مجٞمؾ ، ويمت٧ٌم سمٚمقٟملم إمحر وإؾمقد ، أُم٤م اًمٚمقن  : وصػفا- 4

 ، وٟمحقه٤م  ، ويم٤من ؾصؾ ، و ؾرع ، وؾائدة ، و تذكقب: إمحر ومٙمت٧ٌم سمف يمٚمامت 

. اًمٚمقن إؾمقد عم٤م قمدا ذًمؽ  ، وقمٚمٞمٝم٤م شمّمحٞمح٤مٌت ىمٚمٞمٚم٦ٌم 

. شمٌتديء ُمـ أول يمت٤مب اًم٘مراض ، وشمٜمتٝمل سمآظمر يمت٤مب اجلٕم٤مًم٦م  : بدايتفا وهنايتفا- 5

. ُم٤مئت٤من ومخ٦ًم وؾمتقن ًمقطم٤ًم  : ظدد إفقاح- 6

 ؾمٓمرًا شم٘مري٤ًٌم ذم اًمقضمف اًمقاطمد ، وُمتقؾمط يمٚمامهت٤م ذم اًمًٓمر 28- 26 : مسطرهتا- 7

. يمٚمٛم٦م شم٘مري٤ًٌم 18 - 16اًمقاطمد 

 ، ويٜمتٝمل (أ /82)  وهق يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ، يٌدأ ُمـ اًمٚمقح :افؼسؿ اُدحؼَّؼ - 8

.  ًمقطم٤ًم (44) ، وهبذا يٙمقن جمٛمقع أًمقاح اًمتح٘مٞمؼ (ب/126)سم٤مًمٚمقح 

  

 : أشباب اظتامدها أصالً - 9
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.  قم٤مُم٤ًم 75ىمرهب٤م ُمـ زُمـ ووم٤مة اعمّمٜمػ : إذ سملم شم٤مريخ متٚمٙمٝم٤م وووم٤مة اعمّمٜمػ ىمراسم٦م - أ

. ىمٚم٦م إظمٓم٤مء ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمٜمًخ إظمرى - ب

. ووقح اخلط - ج

 . (ك): رُمزه٤م ذم اًمٌح٨م  - 10

:ىالندخظىالمصروظى-ىبى
  .  8/2727 ، 14- فقو شافعي: يمت٥م قمغم همالومٝم٤م  :  رؿؿفا- 1

 .ُمٍم - دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م  : مؽاهنا - 2

اجلزء اًمراسمع ُمـ يمت٤مب  ): يمت٥م قمغم همالف هذه اًمٜمًخ٦م  : متؾؽفا وتاريخ كسخفا- 3

آسمتٝم٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج ، شم٠مًمٞمػ ُمقٟٓم٤م ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة شم٘مل اًمديـ سم٘مٞم٦م اعمجتٝمديـ 

أيب احلًـ قمكم سمـ قمٌد ًمٙم٤مذم سمـ مت٤مم اًمًٌٙمل اًمِم٤مومٕمل شمٖمٛمده اهلل سمرمحتف وأؾمٙمٜمف 

.  شُمٗمٞمد وىمٗمٞمَّتٝم٤م  - وضُمٚمُّٝم٤م همػم ُم٘مروء ًمتداظمؾ طمروومٝم٤م - ، وقمٚمٞمٝم٤م يمت٤مسم٦ٌم  (ومًٞمح ضمٜمتف

قمٚمٞمٝم٤م شمّمحٞمح٤مٌت : مم٤م يٗمٞمد أهن٤م ُم٘م٤مسمٚم٦ٌم قمغم ٟمًٍخ أظمرى ، يمام متٞمزت  : وصػفا- 4

.    سمْمٌٓمٝم٤م سم٤مًمِمٙمؾ ذم هم٤مًمٌٝم٤م 

. شمٌتديء ُمـ يمت٤مب اإلىمرار ، وشمٜمتٝمل سمٙمت٤مب اًمقىمػ    : بدايتفا وهنايتفا- 5

. صمالصمامئ٦م وشمًٕم٦م وؾمٌٕمقن ًمقطم٤ًم   :   ظدد إفقاح- 6

 ؾمٓمرًا شم٘مري٤ًٌم ذم اًمقضمف اًمقاطمد ، وُمتقؾمط يمٚمامهت٤م ذم اًمًٓمر  25 :  مسطرهتا- 7

. يمٚمٛم٦م شم٘مري٤ًٌم 15- 13اًمقاطمد 

 ، (ب / 232)  وهق يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ، يٌدأ ُمـ اًمٚمقح :افؼسؿ اُدحؼَّؼ - 8

.  ًمقطم٤ًم (53) ، وهبذا يٙمقن جمٛمقع أًمقاح اًمتح٘مٞمؼ (ب /285 )ويٜمتٝمل سم٤مًمٚمقح 

 . (م): رُمزه٤م ذم اًمٌح٨م  - 9
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:ىالندخظىالثالثظى-ىج
  .E6 / 1324: رىمٛمٝم٤م - 1

. شمريمٞم٤م - اؾمت٤مٟمٌقل - ُمتحػ ـمقسم٘مٌق هاي - ُمٙمت٦ٌم أمحد اًمث٤مًم٨م : ُمٙم٤مهن٤م -2

اجلزء اًم٤ًمدس ُمـ : يمت٥م قمغم همالف هذه اًمٜمًخ٦م  : متؾؽفا وتاريخ كسخفا- 3

أصقل وم٘مف وهق ظمٓم٠ٌم  ، : ذح اعمٜمٝم٤مج ًمإلُم٤مم اًمًٌٙمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ، ويمت٥م أيْم٤ًم 

يقم اجلٛمٕم٦م صم٤مين واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمن - ومرغ ُمـ يمت٤مسمتف  ):  ويمت٥م ذم آظمره٤م 

أىمؾ قمٌٞمد اهلل وأطمقضمٝمؿ إمم ُمٖمٗمرشمف :   قمٌد - اعمٙمرم ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وصمامٟمامئ٦م 

اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ ُمٔمٗمر اًمٌٚم٘مٞمٜمل اًمٙمٜم٤مين اًمِم٤مومٕمل همٗمر اهلل 

ًمف وًمقاًمديف وعمـ دقم٤م ًمف سم٤معمٖمٗمرة آُملم ، وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف 

  .    (وؾمٚمؿ 

قمٚمٞمٝم٤م شمّمحٞمح٤مٌت : مم٤م ُيٗمٞمد أهن٤م ُم٘م٤مسَمَٚم٦ٌم قمغم ٟمًٍخ أظمرى ، ويُمت٧ٌم  : وصػفا- 4

ؾصؾ ، و ؾرع ، وؾائدة : سمٚمقٟملم إمحر وإؾمقد ، أُم٤م اًمٚمقن إمحر ومُٙمت٧ٌم سمف يمٚمامت 

.     ، وٟمحقه٤م ، ويم٤من اًمٚمقن إؾمقد عم٤م قمدا ذًمؽ  ،                   و تذكقب

. شمٌتديء ُمـ يمت٤مب اإلىمرار ، وشمٜمتٝمل أصمٜم٤مء يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات    : بدايتفا وهنايتفا- 5

. صمالصمامئ٦م واصمٜم٤م قمنم ًمقطم٤ًم   : ظدد إفقاح- 6

 ؾمٓمرًا شم٘مري٤ًٌم ذم اًمقضمف اًمقاطمد ، وُمتقؾمط يمٚمامهت٤م ذم اًمًٓمر 23 :  مسطرهتا- 7

.  يمٚمٛم٦م شم٘مري٤ًٌم 15 اًمقاطمد 

 ، (ب/ 279)  وهق يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ، يٌدأ ُمـ اًمٚمقح :افؼسؿ اُدحؼَّؼ - 8

 (34) ، وهبذا يٙمقن جمٛمقع أًمقاح اًمتح٘مٞمؼ اعمقضمقدة (ب/312 )ويٜمتٝمل سم٤مًمٚمقح 

. ًمقطم٤ًم 
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ى*منؼجىالتحػوقى                                                    *  
 شمؿ ٟمًخ اعمخٓمقط وومؼ ىمقاقمد اًمرؾمؿ اإلُمالئل ، ُمع اًمْمٌط سم٤مًمِمٙمؾ ، وُمراقم٤مة -1

. قمالُم٤مت اًمؽمىمٞمؿ 

قمزوت أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سمذ يمر اؾمؿ اًمًقرة ورىمؿ أي٦م ، ُمع يمت٤مسم٦م أي٤مت وومؼ - 2

وقد جعلت ُمّمحػ اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ، ُمًتٗمٞمدًا ُمـ ُمّمحػ اعمديٜم٦م احل٤مؾمقيب  ، 

 .ڇ             ڇ اآليات بين قوسين مزىرين

ضم٧م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ، وأصم٤مر اًمقاردة قمـ اًمّمح٤مسم٦م يمام يكم - 3 : ظمرَّ

. إن يم٤من احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م : ايمتٗمٞم٧م سمذًمؽ ذم خترجيف - أ 

إن يم٤من احلدي٨م ذم همػممه٤م : ذيمرت ُمـ أظمرضمف ، صمؿ أقم٘مٌتف سمذيمر طمٙمؿ أهؾ - ب 

. اًمِم٠من ومٞمف صح٦ًم ووٕمٗم٤ًم 

، افؽتاب ، افباب ،                     (افصػحة /اجلزء  )اشؿ افؽتاب : ـمري٘م٦م اًمتخري٩م * 

 . (( ...... )) وقد جعلت األحاديث بين قوسين صغيرين ، (رؿؿ احلديث)ح 

وصم٘م٧م إىمقال سمٜمًٌتٝم٤م إمم ُمّم٤مدره٤م : ًمٖم٦ًم أو وم٘مٝم٤ًم داظمؾ اعمذه٥م أوظم٤مرضمف :  - 4

: يمام يكم 

اشؿ افؽتاب                         :  إن يم٤من ٟم٘مؾ اإلُم٤مم اسمـ اًمًٌٙمل ٟمّم٤ًم : قمزوشمف يماميكم - أ 

 ، إٓ إن ٟمصَّ قمغم اؾمؿ اًمٙمت٤مب وم٠ميمتٗمل سمذيمر اجلزء                       (افصػحة /رؿؿ اجلزء)

. (........) وقد جعلت النص بين قوسين كبيرينواًمّمٗمح٦م ، 
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إن يم٤من اإلُم٤مم اسمـ اًمًٌٙمل أؿم٤مر إمم ص٤مطم٥م اًم٘مقل دون أن يٜم٘مؾ قمٜمف ، أوٟم٘مؾ - ب

   .(افصػحة/ رؿؿ اجلزء )اشؿ افؽتاب : يـظر :   سمٚمٗمظ ُمٖم٤ميٍر : وم٘مد قمزوشمف يمام يكم 

وم٧ُم إقمالم اًمقارد ذيمرهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ووم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م     - 5 قمرَّ

: واعمحدصملم وهمػمهؿ طم٥ًم ُم٤مشمٞمن زم ُمـ ُمّم٤مدر شمرمجتف اًمتل رضمٕم٧م إًمٞمٝم٤م ، يمام يكم 

 . اشؿف ، مقفده ، ــقتف ، أبرز اخلصال افتل اتصػ هبا ، ممفػاتف ، وؾاتف

ف سم٤مٕقمالم اًمذيـ شمٖمٜمل ؿمٝمرهتؿ قمـ اًمتٕمريػ هبؿ : يم٤مخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م ريض *  مل ُأقمرر

اهلل قمٜمٝمؿ وُمِم٤مهػم اًمّمح٤مسم٦م ، وإئٛم٦م إرسمٕم٦م رمحٝمؿ اهلل ، وأصح٤مب اًمٙمت٥م اًمًت٦م 

. وٟمحق ذًمؽ ، رمحٝمؿ اهلل 

 . قمروم٧م سم٤مُٕم٤ميمـ اًمقارد ذيمره٤م ذم اًمٌح٨م - 6

أووح٧م ُمٕم٤مين اًمٙمٚمامت اًمٖمري٦ٌم ُمـ ُمّم٤مدر اًمٚمٖم٦م ، وم٢مذا أووح اإلُم٤مم ُمٕمٜمك - 7

 .اًمٙمٚمٛم٦م اًمٖمري٦ٌم ايمتٗمٞم٧م سم٤مًمٕمزو إمم اعمّم٤مدر 

ٌؼ سم٤مًمٙمت٤مب : ًمٖم٦ًم ُمـ يمت٥م اًمٚمٖم٦م ،  -8  قمروم٧م اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل هل٤م شمٕمٚمُّ

. واصٓمالطم٤ًم ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤مء 

ووٕم٧م قمٜم٤مويـ ضم٤مٟمٌٞم٦َّم ذم اهلقاُمش قمٜمد سمداي٦م اعم٠ًمًم٦م ، وضمٕمٚمتٝم٤م سملم ُمٕم٘مقوملم : - 8

 . [..... ]: هٙمذا 

 .مل أراع شمرشمٞم٥م اعمّم٤مدر طم٥ًم إؾمٌؼ - 9

سم٦م عم٤م ذم اًمٙمت٤مب ُمـ أدًم٦م وُمٕمٚمقُم٤مت  : يمام يكم - 10 :  ووٕم٧م ومٝم٤مرس ُُمَ٘مرر

. ومٝمرس أي٤مت اًم٘مراٟمٞم٦م - 1

. ومٝمرس إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م - 2

.       ومٝمرس أصم٤مر - 3
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 .ومٝمرس إقمالم - 4

. ومٝمرس اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٖمري٥م - 5

 .ومٝمرس إُم٤ميمـ واًمٌٚمدان  - 6

 . ومٝمرس اًمٙمت٥م اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب - 7

.  ومٝمرس اًم٘م٤ٌمئؾ - 8

 .ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع - 9

 .ومٝمرس اعمقوققم٤مت - 10

 

سمخٓم٦م اًمٌح٨م اعم٘مررة ُمـ جمٚمس اًم٘مًؿ ، - ىمدر آؾمتٓم٤مقم٦م -سم٤مإلو٤موم٦م إمم آًمتزام 

 .وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ 

 

 

وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ، وآظمر دقمقاٟم٤م أن                  

 .احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم 
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ى
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ى
ى
  

 

 (أ/ 82)سمرىمؿ  (ك)ة  ٟمًخ يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقاتُمـ                           اًمّمٗمح٦م إومم 
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ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

ى(ب/ 126)سمرىمؿ  (ك)ة  ٟمًخ يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقاتُمـ                        اًمّمٗمح٦م إظمػمة 
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ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ى
ى

ىىىىىى
ىىىىىالنصىالمحػقى

 

 

 

 

 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ى
 إحواءىالمواتىكتاب

             

رِ اوْمَتَتَحُف ذِم              ـْ َأطْمَٞم٤م َأْرَو٤ًم َُمْٞمَت٦ًم وَمِٝمَل ًَمفُ )): ص سمَِ٘مْقًمِفِ  اُدَحرَّ   : َوُهقَ ((  َُم

ِمِذيُّي ، وَ   َأبق َداُود طَمِدي٨ٌم َرَواُه   ،  افـََّسائِلُّي وَ / أ 82/ ،  افِسْ

                                                 

اًمٙم٤مف واًمت٤مء واًم٤ٌمء أصٌؾ  )   :( 158/ 5)ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  ذم ىم٤مل اسمـ وم٤مرس : اًمٙمت٤مب ًمٖم٦ًم ()         

  ،صحٞمٌح واطمدٌ 
ٍ
 إمم رء

ٍ
ًم٤ًمن  ذم  وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر ، (  وُمـ ذًمؽ اًمٙمت٤مب واًمٙمت٤مسم٦م ، يدل قمغم مجع رء

    .(  واًمٙمت٤مب ُمّمدرٌ  ،اًمٙمت٤مب اؾمٌؿ عم٤م يُمت٥م جمٛمققم٤مً  )  :(13/17 )اًمٕمرب 

.  مل شُمزرع ومل شُمٕمٛمر ، وٓضمرى قمٚمٞمٝم٤م ُِمٚمؽ أطمٍد إرض اًمتل :  اعمقات ()

: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م  (14/148)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  ]                . ُم٤ٌمذة قمامرهت٤م :       وإطمٞم٤مؤه٤م 

  . ، وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ أطمٙم٤مُمٝمام     [(2/688)احلدي٨م وإصمر 

،  ُمـ يمت٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م اعمٕمتٛمدة ذم حت٘مٞمؼ اعمذه٥م ، ًمإلُم٤مم قمٌد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد اًمراومٕمل:  اعمحرر ()

ُمـ أئٛم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م وحم٘م٘مل اعمذه٥م ، اظمتٍم اعمحرر ُمـ يمت٤مب اًمقضمٞمز ًمٚمٖمزازم ، واظمتٍم اًمٜمقوي اعمحرر ذم 

   : يٜمٔمر ]               .  سمٞمٜمٝم٤م  اعمٜمٝم٤مج ، وُي٘م٤مِرن اسمـ اًمًٌٙمل رمحف اهلل سملم أًمٗم٤مظ اعمحرر واعمٜمٝم٤مج ويرضمح

 اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل:  ( 228) اعمذه٥م قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م  :(23/ 1 ) هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت

(377 ) ].     

،  (3068)، يمت٤مب اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء ، سم٤مٌب ذم إطمٞم٤مء اعمقات ،  ح  ( 510/ 3 ) اًمًٜمـ ذم ()

 . ( 3073 ) ح ، (552) ؾمٜمـ أيب داود وصححف إًم٤ٌمين ذم 

         ،   (1378) ح  ، أسمقاب إطمٙم٤مم ، سم٤مب ُم٤مُذيمر ذم إطمٞم٤مء أرض اعمقات ، ( 55  /3) اًمًٜمـ ذم ()

ـٌ همري٥ٌم  ، وصححف إًم٤ٌمين ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي:  وىم٤مل  . (1378 )  ، ح(326) هذا طمدي٨ٌم طمً

  ، يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ، سم٤مب ُمـ أطمٞم٤م أرو٤ًم ُمٞمت٦ًم ًمٞم٧ًم ٕطمد ،    (5/324)  ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى()

    .(5729 ) ح

سمداي٦م  يمت٤مب  ]

 [ إطمٞم٤مء اعمقات
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ـْ ِرَواَي٦مِ  ِلر  :   َزْيد ْبـِد َشِعل ُِم ـِ اًمٜمٌَّ ِة : قَم   . ٌ َوؾَمٜمَُدُه َصِحْٞمح،  صَأطَمُد اًمَٕمنَمَ

ـْ  َوُروَي َأْيْم٤مً        ٜمَُد َأَصحُّ  ، ُُمْرؾَمالً   ُظْرَوةَ قَم ًْ                   :َوذِم آظِمِراحلَِدي٨ِم ،  َواعُم

   .((  َوًَمْٞمَس ًمِِٕمْرٍق فَم٤ممِلٍ طَمٌؼ ))

ـُ قِمْرٍق        ِحٞمُح ذِم ِرَواَيتِِف شَمٜمِْقي ،                يَمَذا َرَواُه إيَْمَثُروَن :َوَوْصُٗمُف سمَِٔم٤ممِلٍ  ، َواًمّمَّ

 .  سم٢ِمَِو٤موَم٦ِم قِمْرٍق إمَِم فَم٤مملٍ  َوَرواُه سَمْٕمُْمُٝمؿ

                                                 

قمٛمر                             ، اسمـ قمؿ اؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ اًم٘مرر اًمٕمدوي  هق اًمّمح٤ميب()

اعمٝم٤مضمريـ إوًملم ، وُمـ اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م ، ؿمٝمد أطمدًا واعمِم٤مهد سمٕمده٤م ، أىمٓمٕمف  سمـ اخلٓم٤مب وصٝمره ، ُمـ

- 1/728 ) اإلص٤مسم٦م: يٜمٔمر ] .  همػمه٤مهـ ، وىمٞمؾ 50 ؾمٜم٦م شمقذمأرو٤ًم سم٤مًمٙمقوم٦م ، ومٜمزهل٤م وؾمٙمٜمٝم٤م إمم أن اقمٛمر

 . [ (2/325): أؾمد اًمٖم٤مسم٦م  (322- 319 ) آؾمتٞمٕم٤مب:  ( 729

اسمـ اعمٚم٘مـ ذم ، و ( 2/201) اسمـ طمجر ذم اًمدراي٦م ذم ختري٩م  أطم٤مدي٨م اهلداي٦م  : وممـ صححف ()

      .(7/53 )اًمٌدر اعمٜمػم

،                   مأُمف أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ   يٙمٜمك أسم٤م قمٌد اهلل ،،قمروة سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام هق (3)          

 هـ ،               93، يم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم ، يمثػماحلدي٨م ، صمٌت٤ًم ، شمقذم ؾمٜم٦م يروى قمـ أسمقيف ، وظم٤مًمتف قم٤مئِم٦م ، وهمػمهؿ

 . [ (2/48 )اًمٙم٤مؿمػ :  (674)شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م  :  يٜمٔمر].        وىمٞمؾ همػم ذًمؽ 

، يمت٤مب اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء ، سم٤مب ذم إطمٞم٤مء     ( 3/510) أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًٜمـ ()           

  يمت٤مب إىمْمٞم٦م ، سم٤مب اًم٘مْم٤مء ذم قمامرة اعمقات ،  ، ( 2/287 ) ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ، و (3069)اعمقات ، ح 

، يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ، سم٤مب ُمـ أطمٞم٤م أرو٤م ُمٞمت٦م  ( 5/324 ) اًمٙمؼمى  اًمًٜمـ، واًمٜم٤ًمئل ذم ( 2166)ح 

          . (3074)، ح  (552) ، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم ؾمٜمـ أيب داود ( 5728 )ًمٞم٧ًم ٕطمد ، ح 

 وفم٤مملٍ ٍق ،ذم رواي٦م إيمثريـ شمٜمقيـ قمر ) :(6/137) ذم ومتح اًم٤ٌمري ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر()  

وسم٤مٕول ضَمَزَم ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وإزهري واسمـ وم٤مرس وهمػمهؿ ، ، ... ، وُيروى سم٤مإلو٤موم٦م... ٟمٕم٧ٌم ًمف

 . (وسَم٤مًمغ اخلٓم٤ميب ومٖمٚمََّط رواي٦م اإلو٤موم٦م 
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ُ  ْرُق عِ اْل وَ    : فَم٤مِهَرانِ     :َوُهق َأْرسَمَٕم٦مٌ   ، ًمِٚمت٠َّمسمِٞمدِ ادُ رَ  يُمؾُّ َُم٤مُوِوَع سمَِٖمػْمِ طَمؼٍّ مِم٤َّم ُي  : افظَّامِل

٤م ٤م :َوسَم٤مـمِٜم٤َمنِ ، َواًمِٖمَراُس   اًمٌِٜم٤َمءُ  :َومُهَ ـْ َهِذِه ،  اًمٌِْئُر واًمٜمَْٝمُر  : َومُهَ وَم٢مَِذا ُوِوَع َرٌء ُِم

   . اًمٌِْئُر َواًمٜمَْٝمُر سمَِٖمػِمهُمْرمٍ ُيَطؿُّي وَ  ، وَمُٞمْ٘مَٚمُع اًمٌِٜم٤َمُء َواًمِٖمَراُس ، إَْرسَمَٕم٦ِم فُمْٚماًم َوضَم٥َم إَِزاًَمُتُف 

ـْ   افُبَخاِريِّ َوذِم        ِل  َظائَِشةَ قَم ـِ اًمٜمٌَّ طََمٍد  )):  ىَم٤مَل صقَم ِٕ ٧ْم  ًَ ـْ قَمَٛمَر َأْرَو٤ًم ًَمْٞم َُم

ذِم                افُبَخاِريُّي  َذيَمَرُه ، ( ذِم ظِماَلوَمتِفِ  اُظَؿرُ  ىَم٣َم سمِِف ) : ُظْرَوةُ ىَم٤مَل  ، (( َأطَمؼُّ  وَمُٝمقَ 

ـْ َأطْمَٞم٤م   .َأْرَو٤ًم َُمَقاشَم٤مً  سَم٤مِب َُم

ًُمُف قَملْمٌ :وقَمَٛمرَ        ٤مٍظ ،  ومِْٕمٌؾ صُماَلصمٌِل َأوَّ ِخ ، َويَمَذا َرَأْيُتُف سمَِخطر طُمٗمَّ ًَ َوذِم سَمْٕمِض ُٟم

ٌَْؾ اًمَٕملْمِ : َأقْمَٛمَر ُرسَم٤مقِمٞم٤ًَّم  : افُبَخاِريِّ  ْٛمَزٍة ىَم َٓ ُيَٓم٤مسمُِؼ ،   هِبَ       َوًَمْٞمَس سمَِّمِحٞمٍح َو

ٌِْقي٥َم    .  اًمتَّ

٤ٌَمِب ىَمْقَل  افُبَخاِريُّي َوَذيَمَر        ـْ َأطْمَٞم٤م َأْرَو٤ًم َُمْٞمَت٦ًم وَمِٝمَل ًَمفُ )  :ُظَؿر ذِم َهَذا اًم       . ( َُم

                                                 

 . (339) : اًمزاهر  (192-191 /2)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر :  يٜمٔمر  ()    

( . س)و (م)  واعمث٧ٌم ُمـ ،(فم٤مهرات) : ( ك )  ذم()    

:                 (9/146)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  ].     اًمردم ، واًمتًقي٦م سم٤مٕرض : ُمـ اًمَٓمؿر سمٛمٕمٜمك : يٓمؿ  ()    

 [ .  (566)اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط 

 . ( 2335 )سم٤مب ُمـ أطمٞم٤م أرو٤ًم ُمقاشم٤ًم ، ح  ، يمت٤مب احلرث واعمزارقم٦م ، ( 375)  ذم اًمّمحٞمح()     

، يمت٤مب احلرث واعمزارقم٦م ، سم٤مب ُمـ أطمٞم٤م أرو٤ًم ُمقاشم٤ًم ، وذيمرىمقًمف سمٕمد                (375)ذم اًمّمحٞمح  ()     

 . (2335)ح 

 سمِْمؿر  ،(ُمـ ُأقْمِٛمَر )ووىمع ذم رواي٦م أيب ذر ) :  (138 /6)  ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري()      

         .  ( ....  أقمٛمره همػمه ، ويم٠من اعمراد سم٤مًمٖمػم اإلُم٤مم : أي :اهلٛمزة

، سمزي٤مدة ( ُمـ ُأقْمِٛمر)ووىمع ذم اًمٌخ٤مري  : )(4/1951) ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص احلٌػم ()      

ًمِِف ، وظُمٓمرلَء راوهي٤م           .(أًمٍػ ذم أوَّ

شمٕمريػ ]

اًمٕمرق 

 [اًمٔم٤ممل 
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ـْ :  افُبَخاِريُّي ىَم٤مَل       و ـِ َظْقٍف  َظْؿروَوُيْرَوى قَم ـِ   ْب ِلر  قَم                       :َوىَم٤مَل  ] صاًمٜمٌَّ

ِٚمٍؿ  ذِم  )) ًْ طَمؼر ُُم ـْ ُي وَ ،  (( ومِٞمِف طَمؼٌّ  فَم٤ممِلٍ  َوًَمْٞمَس ًمِِٕمْرٍق ، هَمػْمِ ـِ َجابِرٍ ْرَوى ومِٞمِف قَم ِلر   قَم    اًمٜمٌَّ

.   [  ص

ـِ َظْقٍف ـــَظؿْ ُث ــــَوطَمِدْي  ِذي َأؿَم٤َمر إًَِمْٞمِف رِو ب        ،  وَداُودَ ـــَأُب ُه ــ َأظْمَرَج افُبَخاِريُّي  اًمَّ

                                                                                                                                               

.  ،وذيمر ىمقًمف سمٕمد اًمتٌقي٥م يمت٤مب احلرث واعمزارقم٦م ، سم٤مب ُمـ أطمٞم٤م أرو٤ًم ُمقاشم٤مً  ، (375) اًمّمحٞمح ()      

 ، وذيمر ىمقًمف سمٕمد اًمتٌقي٥م : يمت٤مب احلرث واعمزارقم٦م ، سم٤مب ُمـ أطمٞم٤م أرو٤ًم ُمقاشم٤مً  ، (375)اًمّمحٞمح  (1)                 

  .سمٕمد ىمقل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف اعمت٘مدم  

                                            ، يٙمٜمك أسم٤م قمٌد اهلل ، ا  هق اًمّمح٤ميب قمٛمرو سمـ قمقف سمـ زيد سمـ ُمٚمٞمح٦م اعمزين ()     

 ، يم٤من أطمد اًمٌٙم٤مئلم ذم همزوة شمٌقك ،                وىمٞمؾ همػم ذًمؽ،  أول همزوٍة ؿمٝمده٤م إسمقاء ت ويم٤منأؾمٚمؿ ىمدياًم ،

                 :  (577-576 )آؾمتٞمٕم٤مب : يٜمٔمر  ]                     .  ا  وُم٤مت هب٤م آظمر ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م ،ؾمٙمـ اعمديٜم٦م

 .  [ ( 3/394) : أؾمد اًمٖم٤مسم٦م (2/1349)اإلص٤مسم٦م 

أسمق                : ، أصح ُم٤مىمٞمؾ ذم يمٜمٞمتفا  هق اًمّمح٤ميب ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام إٟمّم٤مري()    

                ،ُمٙمثري اًمرواي٦م ومل يِمٝمد إومم ، ويم٤من ُمـ  ، ، ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمع أسمٞمف وهق صٖمػم قمٌد اهلل

                               :(140 ) آؾمتٞمٕم٤مب  :يٜمٔمر  ]                              . هـ  74 شمقذم ؾمٜم٦م  ،يَمػَّ سمٍمه ذم آظمر قمٛمره

 . [ (295- 1/294) : أؾمد اًمٖم٤مسم٦م (244 -1/243 ) اإلص٤مسم٦م

          أسمقاب إطمٙم٤مم  ، سم٤مب ُم٤مُذيمر ذم إطمٞم٤مء أرض اعمقات ،  ، (3/55)  ذم اًمًٜمـ  أظمرضمف اًمؽمُمذي()    

ـٌ صحٞمٌح ::  وىم٤مل ،  (1379 )ح                    ،  (11/616) وأظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف طمدي٨ٌم طمً

                                               ذيمر يَمْتٌف ضمؾ وقمال إضمر عمحٞمل اعمقات ُمـ أرض اهلل ضمؾ وقمال ، سم٤مبيمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ، 

  ،(5726)يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ، ح  ، (5/324)أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى  ، و(5205 ، 5204)ح 

.  (1379)، ح  (326)وصححف إًم٤ٌمين ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي 

(. س)و( م)، واعمث٧ٌم ُمـ  ( ك) ُمـ ة ؾم٤مىمط()    
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ـِ َظبَّاسٍ َوُروَي قَمـ       . َأيَْم٤ًم اْب

ـْ ِرَواَي٦مِ  َداودَ َرَوى َأسُمقوَ        ـِ ا ُِم ـْ  حَلَس  )) :ص ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  : ىَم٤مَل َة  َشُؿرَ قَم

 وَمُٝمَق َأطَمؼُّ 
ٍ
ـْ َأطَم٤مَط قَمغَم َرء    .(( َوًَمْٞمَس ًمِِٕمْرٍق فَم٤ممِلٍ طَمؼٌّ  ، سمِفِ َُم

                                                                                                                                               

مل أضمده ذم ؾمٜمـ أيب داود ، وقمزاه احل٤مومظ اعمزي ذم  حتٗم٦م إذاف ذم ُمًٜمد قمٛمرو سمـ قمقف                     (6)    

   ، يمت٤مب إطمٞم٤مء   (142  /6)وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى إمم اًمٌخ٤مري وم٘مط ،  ( 368 - 7/365 )

  =                              (11557 )اعمقات ، سم٤مب ُمـ أطمٞم٤م أرو٤ًم ُمٞمت٦ًم ًمٞم٧ًم ٕطمٍد وٓ ذم طمؼ أطمٍد ومٝمل ًمف ، ح 

، وذم إؾمٜم٤مده يمثػم سمـ قمٌد اهلل :                       ( 13660)، ح  (17/13)وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم = 

 :                   (2/201)، وىم٤مل ذم اًمدراي٦م ( وٕمٞمٌػ ، أومرط ُمـ ٟمًٌف إمم اًمٙمذب  : )(808)ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م 

ورواه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ                         : ) (4/290)، وىم٤مل اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م   (ويمثػٌم وٕمٗمقه يمثػمًا  )

 . ( ، وأقمٚمَّف سمٙمثػم ، ووٕمُٗمُف قمـ أمحد واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُمٕملم   [58 /6]

، واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ     (10773)، ح  (241/ 9)أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  ()       

وذم ؾمٜمده قمٛمر سمـ ري٤مح ، ىم٤مل قمٜمف                             : ) (290 /4) ، ىم٤مل اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م   (5/51)

ث قمٜمف سم٤مٕسم٤مـمٞمؾ  : [5/51]اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ  صمؿ َأؾمٜمَد قمـ اًمٌخ٤مري أٟمف .... ُمقمم اسمـ ـم٤موس ، حُيدر

٤مل: قُمٛمر سمـ ري٤مح هق : ىم٤مل   .  (اسمـ أيب قمٛمر اًمٕمٌدي ، دضمَّ

 ( 3072) ، يمت٤مب اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء ، سم٤مب اإلُم٤مرة واًمٗملء ، ح ( 3/511) ذم اًمًٜمـ ()        

،  ( 3077 )، ح  (553)  أيب داودؾمٜمـ ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم  ،(ُمـ أطم٤مط طم٤مئٓم٤ًم قمغم أرٍض ومٝمل ًمف )  :سمٚمٗمظ

    .  (1520) ، ح ( 355/ 5)وإرواء اًمٖمٚمٞمؾ 

                   ، ، صم٘م٦ٌم وم٘مٞمٌف وم٤موٌؾ  ، يم٤من أسمقه ُمـ ؾمٌل ُمٞم٤ًمن  هق احلًـ سمـ ي٤ًمر إٟمّم٤مري ُمقٓهؿ ()

 ًمٚمٕمجكم            اًمث٘م٤مت: يٜمٔمر  ].            هـ110، ُم٤مت ذم رضم٥م ؾمٜم٦م   رأؾم٤ًم ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ،يم٤من رومٞمع اًمذيمر

.  [ (1/177 )  اًمٙم٤مؿمػ: (236 )  شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م: (113 )

قا سمـ ضمٜمدب ؾمٛمرة سمـ ضمٜم٤مدةاًمّمح٤ميبهق (4)          ًَّ  يم٤من ُمع             ،  وهلام صح٦ٌمٌ ، ضم٤مسمر يٙمٜمك أسم٤م ، ا يئ اًم

  اًمٙم٤مؿمػ: (2/376)أؾمد اًمٖم٤مسم٦م  :يٜمٔمر  ] .       وٟمزل اًمٙمقوم٦م،  وشمزوج أظمتف  ، سم٤معمدائـاؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص

 . [ ( 1/767 ) اإلص٤مسم٦م:  ( 1/385 )
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ـْ طَمِدي٨ِم    افطََّقافِِزُّي َوَروى                               :صىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ :  ىَم٤مًَم٧ْم َظائَِشةَ ُِم

٤ٌَمُد اهللِ )) ٤ٌَمُد قِم ـْ َُمَقاِت إَْرِض ؿَمْٞمئ٤ًم وَمُٝمَق ًَمفُ ،  َواًمٌاَِلُد سماَِلُد اهللِ  ،اًمِٕم ـْ َأطْمَٞم٤م ُِم   .(( وَمَٛم

ـْ   افَبْقَفؼلُّي       َوَرَوى  س َأْشَؿرَ  طَمِدي٨ِم ُِم ـِ ُمرَضِّ لَّ : ىَم٤مَل   ٍ ب    صَأشَمْٞم٧ُم اًمٜمٌَّ

                                                                                                                                               

 

 

 

، يمت٤مب إطمٞم٤مء  (6/142) وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى ، (1543)، ح  (2/185)ذم ُمًٜمده  ()    

اعمقات ، سم٤مب ُمـ أطمٞم٤م أرو٤ًم ُمٞمت٦ًم ومٝمل ًمف سمٕمٓمٞم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  دون اًمًٚمٓم٤من ،                     

 (354 /5) ، وصححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء (وًمٞمس ًمٕمرٍق فم٤مملٍ طمٌؼ )  :ذم آظمره   وزاد، (11560)ح 

      (15217) ، ح  (255/ 13)سمِم٤مهٍد ُمـ طمدي٨م ومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد : أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 

.    دون اًمزي٤مدة 

 صم٘م٦ٌم طم٤مومٌظ ، ؾمٛمع ُمـ                           داود ،اأبيٙمٜمك ، اًمٌٍمي اجل٤مرود سمـ هق ؾمٚمٞمامن سمـ داود   ()

شمقذم ؾمٜم٦م   ، (اعمًٜمد) روى قمٜمف اإلُم٤مم أمحد وضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد ، ًمف  ،ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج وؾمٗمٞم٤من اًمثقري

 :  (406 ) شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م:  (384-9/378)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : يٜمٔمر  ].           وىمٞمؾ همػمه٤م  هـ 204

  [ .(  1/373 ) اًمٙم٤مؿمػ

، سم٤مب ُمـ أطمٞم٤م أرو٤ًم ُمٞمت٦ًم   يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ،( 6/236)أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ()

يمت٤مب اخلراج  ، ( 509 /3) ، وأظمرضمف أسمق داود  ( 11779 )ًمٞم٧ًم ٕطمٍد وٓ ذم طمؼ أطمٍد ومٝمل ًمف ، ح 

 أيب داودؾمٜمـ ، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم  (  3066 )واإلُم٤مرة واًمٗملء ، سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم إىمٓم٤مع إرولم ، ح 

   . (1553) ، ح (6/9 ) وإرواء اًمٖمٚمٞمؾ  ،(3071 ) ، ح (552)

                     ،  هـ384هق أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اًمٌٞمٝم٘مل ، يٙمٜمك أسم٤م سمٙمر ، وًمد ؾمٜم٦م  ()

،  (دٓئؾ اًمٜمٌقة)، و (اًمًٜمـ اًمٙمؼمى)ٟم٤مس اًمٕمٛمري وأيب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ، ًمف بشمٗم٘مف  طمؾ ومجع وصٜمػ ،ر

 ـمٌ٘م٤مت : (16  8/ 4) اًمٙمؼمى  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م:يٜمٔمر  ]. هـ 458 ، شمقذم ؾمٜم٦م  (ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر)و

[ .  ( 99   1/98 )  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي: (222   1/220 ) اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم
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٤ٌَمَيْٕمُتفُ  ٌِْ٘مُف  )): وَمَ٘م٤مَل  ، وَم ًْ ٌََؼ إمَِم َُم٤م مَل َي ـْ ؾَم ِٚمٌؿ وَمُٝمَق ًَمُف َُم ًْ وَمَخَرَج اًمٜم٤َّمُس : ىَم٤مَل ،  إًَِمْٞمِف ُُم

.  ((  َيَتَخاَضقنَ َيَتَٕم٤مَدوَن وَ 

      ،  ىَم٣َم َأْن إَْرَض َأْرُض اهللِ صَأؿْمَٝمُد َأْن َرؾُمقَل اهللِ  )) :  ُظْرَوةُ َوىَم٤مَل       

٤ٌَمُد اهللِ  ٤ٌَمَد قِم ـْ َأطْمَٞم٤م َُمَقاشَم٤ًم وَمُٝمَق َأطَمؼُّ سمِِف ، َواًمِٕم ـِ اًمٜمٌَِلر ، َوَُم َذا قَم ـَ صضَم٤مَءَٟم٤م هِبَ ِذي  اًمَّ

َٚمَقاِت قَمٜمُْف    .( (ضَم٤مُءوا سم٤ِمًمّمَّ

ـْ طَمِدي٨ِم  افـََّسائِلُّي َوَرَوى        ِلر َجابِرٍ  ُِم ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َأطْمَٞم٤م َأْرَو٤ًم َُمْٞمَت٦ًم وَمَٚمُف  )): ص قَم َُم

  . َوؾَمٜمَُدُه َصِحٞمٌح  :((  ُِمٜمَْٝم٤م وَمُٝمَق ًَمُف َصَدىَم٦مٌ افَعَقادِم  َوَُم٤م َأيَمَٚم٧ِم  ، َأضْمرٌ  [هِب٤َم]

                                                                                                                                               

 . واًمتّمحٞمح ُمـ اعمٓمٌقع،  (ؾمٛمرة) ( :س)و (م) وذم ،  (قمروة) : (  ك)  ذم()         

وطمدي٨ٌم واطمٌد ، روت ، ًمف صح٦ٌٌم  :ال قمٜمف اًمٌخ٤مري ، قاأؾمٛمر سمـ ُميس اًمٓم٤مئل  هق اًمّمح٤ميب()         

 . [ (1/95 ) : أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 1/44): اإلص٤مسم٦م  (102 )آؾمتٞمٕم٤مب : يٜمٔمر  ]     .قمٜمف اسمٜمتف قَمِ٘مٞمَٚم٦م 

. و اعمٓمٌقع  (س)واعمث٧ٌم ُمـ   ،(يًٌؼ) : ( ك)  ذم()         

.                      أقمٚمؿ قمالُم٦ًم سم٤مٕرض :  ًمُٞمٕمِٚمَؿ أٟمف ىمد اطمت٤مزه٤م : ُمِمتؼ ُمـ اظمَتطَّ ، أي : يتخ٤مـمقن  ()

 [ (1/505): اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ( 5/101)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  ]

    .(121) هق قمروة سمـ اًمزسمػم ، شم٘مدُم٧م شمرمجتف ص (3)

   يمت٤مب اخلراج واًمٗملء واإلُم٤مرة ، سم٤مٌب ذم إطمٞم٤مء  ، ( 511 /3 )ذم اًمًٜمـ  أظمرضمف أسمق داوود ()          

  ، يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ، سم٤مب ُمـ أطمٞم٤م ( 6/235 ) ، وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى ( 3071 )ح  اعمقات ،

 أيب داودؾمٜمـ ، وصححف إًم٤ٌمين ذم  (11773 )ذم طمؼ أطمٍد ومٝمل ًمف ، ح  أرو٤ًم ُمٞمت٦ًم ًمٞم٧ًم ٕطمٍد وٓ

 . (3076)، ح  (553)

 .  (123 )شم٘مدم خترجيف ص  ()           

.  ، واًمتّمحٞمح ُمـ اعمٓمٌقع (ومٞمٝم٤م) :مجٞمع اًمٜمًخ  ذم ()           

شم٤مج اًمٕمروس : يٜمٔمر  ].               ـُمالَُّب اًمرزق ُمـ اًمدواب واًمٓمػم : مجع قم٤مومٞم٦م ، وُمٕمٜم٤مه :  اًمٕمقاذم (7)

 [ . (10/211): ًم٤ًمن اًمٕمرب  (39/74)
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٤ًٌٌَم ًمِْٚمِٛمْٚمِؽ         ؾَم
ِ
ـمِِف   ،  جُمَْٛمٌع قَمَٚمْٞمفِ  َويَمْقُن اإِلطْمَٞم٤مء                       .َوإِِن اظْمَتَٚمُٗمقا ذِم َذْ

       

٦ٌَِم اإِلطْمٞم٤مَء  َوَأنَّ   ،ظِماَلوَم٤ًم قِمٜمَْدُهؿ  احَلـَِػقَّةِ َوَرَأْي٧ُم ذِم يُمُت٥ِم  ىَم             َهْؾ ُيِٗمٞمُد ُِمْٚمَؽ اًمرَّ

َّٓ  َٓ  َأوْ  ُل ، هَمِري٥ٌم  َوَهَذا ؟ ُِمْٚمَؽ اعَمٜمَْٗمَٕم٦مِ  ُيِٗمٞمُد إِ ِحٞمُح قِمٜمَْدُهُؿ إَوَّ    .  َواًمّمَّ

ٌَْٕم٦مٌ        ٤ٌَمُب ُِمْٚمِؽ إَْرِض ؾَم َدىَم٦مُ  : َواهِلَبةُ   ، اعُمَٕم٤موَو٦مُ  :َوَأؾْم    ، َوَيْدظُمُؾ ومِٞمَٝم٤م اًمّمَّ

 . َواإِلطْمَٞم٤مُء  ، َوافَػلءُ   ، َوافَغـِقَؿةُ  ، َواعمػَِماُث  ،  َواًمَقِصٞم٦َّمُ ، ةُ َواهلَِديَّ 

ٌُقىَم٦ٌم سمِِٛمْٚمٍؽ        ًْ ت٦َُّم إَُوُل َُم ًر   ،َواًم
ِ
٥ٌَُم َواعمِْٚمُؽ ذِم اإِلطْمَٞم٤مء ًَّ َّٓ َأْن  ، وَم٤مْٟمَحٍَمَ اًم  إِ

٤مِن سَمْٕمضِ  ًَ
ـَ اهللِ شَمَٕم٤ممَم قَمغَم ًمِ   حَيُّْمَؾ مَتِْٚمٞمٌؽ ُِم

ِ
.   إَْٟمٌَِٞم٤مء

                                                 

.  ( 145/ 8) اعمٖمٜمل : (7/474): اًمٌٞم٤من  (5/330)هن٤مي٦م اعمحت٤مج : يٜمٔمر  ()            

 

وقمزى اًم٘مقل سمٛمٚمؽ اعمٜمٗمٕم٦م إمم    (72 /10): اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م  (6/433)رد اعمحت٤مر : يٜمٔمر  ()      

تِٝمؿ   .أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٚمخل ، واًم٘مقل سمٛمٚمؽ اًمرىم٦ٌم إمم قم٤مُمَّ

اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م : يٜمٔمر  ].      اًمٕمٓمٞم٦َّم اخل٤مًمٞم٦م قمـ إقمقاض وإهمراض : ًمٖم٦ًم : اهل٦ٌم  ()      

 [ .  (1059): اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  (2/884)وإصمر 

أن اهلدي٦م شمٙمقن قمغم وضمف اًم٘مرسم٦م : متٚمٞمؽ اًمٕملم ًمٚمٖمػم سمٖمػم قمقٍض ، واًمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم اهلدي٦م : واصٓمالطم٤ًم 

 [ . ( 283) : اًمٗمروق  (2/537): ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (245)اعمحرر : يٜمٔمر  ].                           سمخالف اهل٦ٌم 

             : ىم٤مل اسمـ وم٤مرس :  ًمٖم٦ًم :اًمٖمٜمٞمٛم٦م  ()       
ٍ
اًمٖملم واًمٜمقن واعمٞمؿ أصٌؾ صحٞمٌح واطمٌد يدل قمغم إوم٤مدة رء

 [ . (11/93): ًم٤ًمن اًمٕمرب  (4/397 )ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م : يٜمٔمر  ].                                   مل يٛمٚمؽ ُمـ ىمٌؾ 

 [ . (450) :  اعمحرر  ( 316 )اًمتٜمٌٞمف : يٜمٔمر  ].         اعم٤مل اعم٠مظمقذ ُمـ اًمٙمٗم٤مر قمغم وضمف اًم٘مٝمر  :واصٓمالطم٤ًم 

[  . (11/247): ًم٤ًمن اًمٕمرب  ( 4/435 )ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م : يٜمٔمر  ].        اًمرضمقع :  ًمٖم٦ًم : اًمٗملء  ()        

 [ . (4/521): اًمقؾمٞمط  (318 )اًمتٜمٌٞمف : يٜمٔمر  ].       يمؾ ُم٤مٍل ُأظمذ ُمـ اًمٙمٗم٤مر ُمـ همػم ىمت٤مٍل : واصٓمالطم٤ًم 

 

 

 أؾم٤ٌمب ]

  ُمٚمؽ 

 [ إرض



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ـْ قَمْٝمِد        ـَ إَْرِض اسْمتَِداًء ُِم ـْ َُمَٚمَؽ ؿَمْٞمئ٤ًم ُِم اَم    :إمَِم اًمَٞمْقمِ  × آَدمَ َواًمٔم٤َّمِهُر َأنَّ يُمؾَّ َُم إِٟمَّ

ـِ اًمٓمَّريَ٘ملْمِ  . ُهَق سَم٠َمطَمِد َهَذْي

ُل        ِلر  :َواًمٓمَِّريُؼ إَوَّ ـِ اًمٜمٌَّ ٧ٌََم قَم قِملٌّ  ، ص َوُهَق اإِلطْمَٞم٤مُء ىَمْد صَم َواعمِْٚمُؽ سمِِف طُمْٙمٌؿ َذْ

٥ٌٍَم  ـَ اهللِ شَمَٕم٤ممَم ُُمَرشم٥ٌَّم قَمغَم ؾَم  . ص َأظْمؼَمَ سمِِف قَمٜمُْف َرؾُمقُل اهللِ  : َوُهَقاإِلطْمَٞم٤مءُ  :ُِم

ٌِْد سمَِٖمػْمِ هللِ َوُهَق مَتِْٚمٞمُؽ ا :َواًمٓمَِّريُؼ اًمث٤َّميِن           شَمَٕم٤ممَم ًمِْٚمَٕم
ِ
٥ٌٍَم ُِمٜمُْف قَمغَم ضِمَٝم٦ِم إِْٟمَِم٤مء ؾَم

َج اهللُ شَمَٕم٤ممَم  :حُمَْتِٛمٌؾ  اًمُٕمُ٘مقدِ  َداً َٟمٌِٞمٜم٤َم   يَماَم َزوَّ َيِرْد ًَمٜم٤َم سمِِف َٟمْ٘مٌؾ  َوًَمِٙمٜمَُّف مَلْ ،  َزْيـََب  ص حُمَؿَّ

ـَ إَْرِض َُم٤م ُي  ،ُهَقحُمَْتِٛمٌؾ  سَمْؾ   ِب ُك ُْمَؾ وَم٢مِْن َصحَّ وَمَٞمُٙمقُن ُِم
ِ
                      ،  اإِلطْمَٞم٤مء

. َيُٙمـ   مَلْ  ؾَمَقاٌء يَم٤مَن َُمَقاشَم٤ًم َأمْ ، َوُِمٜمَْٝم٤م َُم٤م ُيْٛمَٚمُؽ سمَِتْٛمٚمٞمِؽ اهللِ شَمَٕم٤ممَم 

ِت          وَم٢مِِن اْٟمَحٍَمَ
ِ
َ اعَمَقاُت سماَِم مَلْ :اًمٓمَِّريُؼ ذِم اإِلطْمَٞم٤مء ْم قَمَٚمٞمِف ُِمْٚمُؽ َُم٤مًمٍِؽ   وَم٢مْن وُمنر َيَتَ٘مدَّ

َٝم٤م َيِّمحُّ اإِلطْمَٞم٤مُء ومِٞمَٝم٤م ٌُْؼ إًَِمْٞمَٝم٤م  :وَمُٙمٚمُّ ًَّ ِل ظَمْٚمِ٘مَٝم٤م ،  َوُهَق اًم َٝم٤م ذم َأوَّ َوشَمُٙمقُن إَْرُض يُمٚمُّ

. َُمَقاشَم٤ًم 

َ اعَمَقاُت        ـْ َذًمَِؽ سم٠َِمظَمصَّ / ب82/َوإِْن وُمنر ِرُج قَمٜمُْف سَمْٕمَض إَْرِض  : ُِم  مِم٤َّم خُيْ

ِذي ظُمِٚمَؼ   ُُمَتٝمٞم٠ًم اًمَّ
ِ
ـْ هَمػْمِ طَم٤مضَم٦ٍم إمَِم اإِلطْمَٞم٤مء             شَم٤مُج إمَِم اًمٓمَِّريِؼ اًمث٤َّمين َأوْ ُيْح   :ًماِْلْٟمتَِٗم٤مِع ُِم

                                                 

 مخسٍ ؾمٜم٦م  ص  ، شمزوضمٝم٤م رؾمقل اهللك زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش سمـ رئ٤مب سمـ يٕمٛمر إؾمدي٦م  هل اًمّمح٤مسمٞم٦م()  

، واهلل أٟمٙمحٜمل إي٤مه ُمـ  إن آسم٤مءيمـ أٟمٙمحقيمـ ):  ومت٘مقل صُمـ اهلجرة ، يم٤مٟم٧م شمٗمخر قمغم ٟم٤ًمء رؾمقل اهلل 

 891 )  آؾمتٞمٕم٤مب : يٜمٔمر  ].    هـ 20ه ووم٤مة سمٕمده ، شمقومٞم٧م ؾمٜم٦م ئ، ويم٤مٟم٧م أول ٟم٤ًم (ومقق ؾمٌع ؾماموات 

   .[ ( 296 - 294 /5) : أؾمد اًمٖم٤مسم٦م (2518 - 2517/ 4): اإلص٤مسم٦م  (

 . (س)و (م) : واعمث٧ٌم ُمـ (ُمـ آطمٞم٤مء) : ( ك )  ذم()   

 . (س)و (م) : واعمث٧ٌم ُمـ (وم٤مٕظمص) : ( ك )  ذم()   



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ـْ خَتِّْمٞمِص اعَمَقاِت  إمَِم  ِم إُِْمالكٍ  :يْمرِ ًمذر سم٤ِم آقْمتَِذاِر قَم ٤مِم  ،()  ًمَِٙمقٟمِِف ضَم٤مَء سَمْٕمَد شَمَ٘مدُّ ًَ  َواْٟمِ٘م

هِ  ِه  ،إَْرِض إمَِم َُمَقاٍت َوهَمػْمِ .  َومَمْٚمقٍك َوهَمػْمِ

 

 

قَن َواًمُٗمَ٘مَٝم٤مُء        َٖمِقيُّ َ اًمٚمُّ تل  ) :   إَْزَهريُّي وَمَ٘م٤مَل  ، اَدَقاَت َوىَمْد وَمنَّ ُيَ٘م٤مُل ًمأِْلَْرِض اًمَّ

َٓ هِب٤َم َُم٤مٌء َوَٓ قِماَمَرةٌ  ،ًَمْٞمَس هل٤َم َُم٤مًمٌِؽ  َّٓ َأْن جُيْرَ - هِب٤َم  َوٓ ُيٜمَْتَٗمعُ  ،  َو                    ، إًَِمْٞمَٝم٤م َُم٤مءٌ ىإِ

ٌَطَ ُت َأْو      ، ( سمَِٗمْتِح اعمٞمِؿ َواًمَقاوِ  : وَُمَقشَم٤من َُمَقاٌت وَُمْٞمَت٦مٌ - وَمَرسمِْئرٌ ُيْح َأْو  ،  قَملْمٌ  ومِٞمَٝم٤م ؾْمَتٜمْ

ـَ  تل ًَمْٞمَس هَل٤َم َُم٤مًمٌِؽ إَْزَهريِّ  َوَهَذا اًمَٙماَلُم ُِم ـْ ومٞمَٝم٤م َُم٤مٌء  ، َيْ٘مَت  َأنَّ اًمَّ                    َوًَمِٙم

ك َُمَقاشَم٤ًم  ٛمَّ ًَ ٤م َأْن َٟمُ٘مقَل :َوُيٜمَْتَٗمُع هِب٤َم ٓ شُم  :  وَم٢مُِمَّ
ِ
َٓ مُتَْٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء  وَمَتْحَت٤مُج إمَِم  ،إِنَّ َهِذِه 

ـَ اهللِ شَمَٕم٤ممَم  ٤م َأْن َٟمُ٘مقَل ، مَتْٚمٞمٍؽ ُِم ٤مِم إَْرِض : َوإُِمَّ ًَ ُف يَماَلٌم ذم اًمَقاىِمِع سَمْٕمَد اْٟمِ٘م إِٟمَّ

ـْ مَمْٚمقيَم٤ًم إِ  سمَِحْٞم٨ُم  :ُم٤م ًَمْٞمَس سمَِٛمقاٍت مَمْٚمقيَم٤مً  وَمَّم٤مرَ   َوطُمّمقِل اعمِْٚمِؽ قَمَٚمٞمَٝم٤م ُف ًَمق مَلْ َيُٙم             ٟمَّ

                                                 

   .(س)و (م) : واعمث٧ٌم ُمـ (سم٤مإلُمالك ) : ( ك ) ذم (4)   

 . (356)ذم اًمزاهر  ()

  ٟم٦ًٌم إمم هراة إطمدى ُمدن ظمراؾم٤من ، يٙمٜمك أسم٤م ُمٜمّمقر ،  ، هق حمٛمد سمـ أمحد سمـ أزهر اهلروي()

وُمـ شمالُمٞمذه  ،  هـ ، أظمذ قمـ أيب إؾمح٤مق اًمزضم٤مج وأيب سمٙمر سمـ إٟم٤ٌمري وٟمٗمٓمقيف 282 وًمد ذم هراة ؾمٜم٦م

 اًمزاهر ذم همري٥م أًمٗم٤مظ اإلُم٤مم )، و ( هتذي٥م اًمٚمٖم٦م)ًمف أمحد سمـ حمٛمد اخلقارزُمل وإؾمح٤مق اًمنظمز ، 

 ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ اًمّمالح  : يٜمٔمر]  .     هـ   370 ، شمقذم ؾمٜم٦م (ُمٕم٤مين اًم٘مراءات)، و (اًمِم٤مومٕمل

                : ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ يمت٤مب اًمزاهر ًمٚمديمتقر  ( 1/144): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم   ( 1/83)

 . [ ( 52 – 11)قمٌد اعمٜمٕمؿ سمِمٜم٤ميت  

 .  واًمتّمحٞمح ُمـ اعمٓمٌقع ،(ُمٜمٝم٤م) : ( ك )  ذم()

شمٕمريػ  ]

إزهري 

 [ًمٚمٛمقات 

شمٕمريػ  ]

 اعمقات 

 [ ًمٖم٦م



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

  مَلْ َيْ٘مَتٍِمْ قَمغَم ًَمْٗمِظ 
ِ
ٌََؼ إمَِم  )): َوىَمْد ضَم٤مَء ذم سَمْٕمِض إطََم٤مدي٨ِم  ،اإِلطْمَٞم٤مء ـْ ؾَم                       َُم

ٌِؼ ًْ                .َوُهَق َيُٕمؿُّ ،  (( إًَِمْٞمِف هُ َُم٤ممَلْ َي

،  سمَِٗمْتِح اعمٞمؿ َواًمَقاِو مَجٞمَٕم٤ًم ، ن اَوُيَ٘م٤مُل ومِٞمِف َُمَقَت ، َواعمـََقاُت سمَِٗمْتِح اعمِٞمِؿ َواًمَقاِو       

                                          ، ُهق مَجُْع َُمَقاٍت : َوىمٞمَؾ ،   إؾِْمَٙم٤مِن اًمَقاوِ  َوسَمَٗمْتِح اعمٞمؿ َُمعَ 

٤م  ِريعُ  : سمَِْمؿر اعمِٞمِؿ َوإؾِْمَٙم٤مِن اًمَقاوِ نُ اُدْقَتاَأُمَّ  سمَِٗمْتِح اعمِٞمِؿ نُ اَدْقَتاوَ  ،   وَمُٝمَق اعمْقُت اًمذَّ

 . ِب اًمَ٘مْؾ  قَماَمءُ : َوؾُمُٙمقِن اًمَقاِو 

ِٗمٞمِٗمَٝم٤ميَوِهَل سمَِتِْمدِ ، َوإَْرُض اعَمـٞمرَت٦ُم ِهل اعمَقاُت         َوخَتْ
ِ
ِرَواَي٦ِم  َوإيَْمَثُر ذِم  ،  ِد اًمَٞم٤مء

 اًمت٠َّْمٟمِٞم٨ِم َوطَمْذومَِٝم٤م، َواًمَٙماَلُم قَمغم اًمتَِّْمِديِد َواًمتَّْخِٗمٞمِػ ، احلَِدي٨ِم سم٤ِمًمتَِّْمديِد 
ِ
 َوحَل٤َمُق شَم٤مء

. َٓ َيِٚمٞمُؼ ِذيْمُرُه سمُِٙمُت٥ِم اًمِٗمْ٘مِف ، ـَمِقيٌؾ 

       
ِ
ُؿ قَمَٚمْٞمِف  ،َواعمِْٚمُؽ ٓاظْمتَِّم٤مَص ًَمُف سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء اَلمِ ىَم٤مَل ،  ًَمِٙمٜم٤َّم َٟمَتَٙمٚمَّ ـُ َظْبِد افسَّ  :  اْب

اَم  ،ًُمقكِ مًَمْٞمَس َأُْمَرًا طَمِ٘مٞمِ٘مٞم٤ًَّم ىَم٤مِئاًم سم٤ِمملَ  ٌر ومِٞمفِ   َوإِٟمَّ .  ًمَِتْجِرَي قَمَٚمٞمِف َأطْمَٙم٤مُُمُف  :ُهَق ُُمَ٘مدَّ

                                                 

 . (126)  شم٘مدم خترجيف ص()

 [ . (477 )اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم:  يٜمٔمر ].  اعُمَقات : سمْمؿ اعمٞمؿ :  ومٞمف ًمٖم٦ٌم ()         

 . (477 )اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم :  (14/148)ًم٤ًمن اًمٕمرب :  يٜمٔمر ()

. ، واًمذريع هق اعمٜمتنم اًمذي ومِم٤م  ( 356) : اًمزاهر  (148/ 14 )ًم٤ًمن اًمٕمرب :  يٜمٔمر ()

 . (5/283): ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  (14/148)ًم٤ًمن اًمٕمرب  : يٜمٔمر  ()

    .(14/148)ًم٤ًمن اًمٕمرب  : يٜمٔمر  ()

هـ 577 هق قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالم سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمًٚمٛمل ، ًم٘م٥م سمٕمز اًمديـ ، وًمد ؾمٜم٦م ()

وأيب احلًـ  وُمـ شمالُمذشمف اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ، اسمـ قم٤ًميمر وؾمٞمػ اًمديـ أُمدي بوىمٞمؾ همػم ذًمؽ ، شمٗم٘مف 

ـمٌ٘م٤مت : يٜمٔمر   ].        هـ  660 شمقذم ؾمٜم٦م  ،(اًمٗمت٤موى اعمقصٚمٞم٦م)و ، (اًم٘مقاقمد اًمٙمؼمى)ًمف اًم٤ٌمضمل ، 

           ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء  : (324 - 2/322) : ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ٓسمـ يمثػم  (255 – 8/209)اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى 

 . [ (111-2/109 )  ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم
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ٌر ومِٞمِف : َصِحٞمٌح ، َوىَمْقًُمُف : سم٤ِمعَمْٛمُٚمقِك  ًَمْٞمَس ىَم٤مِئامً : َوىَمْقًُمُف        اَم ُهقُُمَ٘مدَّ              ،َُمْدظُمقٌل : َوإِٟمَّ

ٌة ذِم اعَم٤مًمِِؽ  اَم اعمِْٚمُؽ ىُمقَّ َتَٗم٤مدُ  َي  َوهِ :  قَمغَم اعَمْٛمُٚمقكِ  َوإِٟمَّ ًْ ـْ طُمْٙمٍؿ  اؾْمتِٞماَلٌء ظَم٤مصٌّ ُي ُِم

قملٍّ َذْ 
ِف   ـَ اإِلسَم٤مطَم٦ِم ، ُيِٗمٞمُد طِمؾَّ اًمتٍََّمُّ ِة احل٤َمِصَٚم٦ِم ُِم .  َوُهَق َزاِئٌد قَمغَم اًمُ٘مقَّ

ِذي َذيَمْرنَ        ػُم اًمَّ ًِ َٖم٦ُم اَوَهَذا اًمتَّْٗم َٖم٦مِ ادِْؾَؽ وَم٢مِنَّ : ُه شَمِْمَٝمُد ًَمُف اًمٚمُّ ةُ  : ذم اًمٚمُّ ،                   اًمُ٘مقَّ

عِ  ْ ـَ اهللِ:   - قَمغَم َُم٤م ىُمْٚمٜم٤َمهُ  -َوُهَق ذم اًمنمَّ ٌُْد ُِم قِمٞم٦ٌَّم اؾْمَتَٗم٤مَدَه٤م اًمَٕم ٦ٌم َذْ ٌة ظَم٤مصَّ                     ،ىُمقَّ

٤م سمَِٖمػْمِ َواؾِمَٓم٦مٍ  ٤م سمَِقاؾِمَٓم٦ِم  ،إُِمَّ ٤ٌَمٍب  ] َوإُِمَّ قَمٝم٤م ًَمُف  [َأؾْم َٟم٤م إًَِمْٞمِف ،  َذَ                    قَمغَم َُم٤م َأَذْ

٤مسمَِ٘مَتلْمِ  ًَّ  اًم
ِريَ٘مَتلْمِ ٤م طَمِ٘مٞمِ٘مٞم٤ًَّم ذِم اعَم٤مًمِِؽ ،  ذم اًمٓمَّ َرًا سَمْؾ إُِمَّ َٓ َيُٙمقُن ُُمَ٘مدَّ                     ، َوطِمٞمٜمَِئٍذ 

٤م إَِو٤مومِٞم٤ًَّم سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ اعَمْٛمُٚمقِك  ـَ اهللِ شَمَٕم٤ممَم ، َوإُِمَّ قِملٌّ ُِم . َواحلُْٙمُؿ سمَِذًمَِؽ طُمْٙمٌؿ َذْ

       

ْٞمُخ        ضَْمؾِ  :قِمٜمَْدَٟم٤م  كِ ْل  َأنَّ اعَمٜم٤َمومَِع اعَمْٕمُدوَُم٦ِم شُمقَصُػ سم٤ِمملِ  َأُبقَحاِمدٍ َوَذيَمَر اًمِمَّ ِٕ   

ِف ومٞمَٝم٤م ظِماَلوَم٤ًم  َبِـل َحـِقَػةَ ضَمَقاِز اًمتٍََّمُّ ْٞمُخ  ،  ِٕ َتٜمَْٙمُر َُم٤م ىَم٤مًَمُف اًمِمَّ ًْ  ٍ ،  َأُبقَحاِمد َوىَمْد ُي

                                                 

اعمٞمؿ واًمالم واًمٙم٤مف أصٌؾ صحٞمٌح يدل قمغم ىمقٍة  : ) (5/351)ىم٤مل اسمـ وم٤مرس ذم ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  ()

 . (14/126)، وٟمحقه ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب  (ذم اًمٌمء وصح٦ٍم 

( . س)و( م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)  ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ()

٥َم سم٤مًمِمٞمخ ، ُيٕمدُّ ؿمٞمخ ـمري٘م٦م ()  هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد اإلؾمٗمرايٞمٜمل ، يٙمٜمك أسم٤م طم٤مُمد ، ًُم٘مر

اًمداريمل ، واإلؾمٗمرايٞمٜمل ٟم٦ًًٌم إمم إؾِْمٗمرايلم  سم٤مًمِمٞمخلم اسمـ اعمرزسم٤من و هـ ، شمٗم٘مف 344اًمٕمراق ، وًمد ؾمٜم٦م 

، ىم٤مل قمٜمٝم٤م  (اًمتٕمٚمٞم٘م٦م اًمٙمؼمى قمغم خمتٍم اعمزين)سمٚمدٌة ُمـ ٟمقاطمل ٟمٞم٤ًمسمقر ، وأظمذ قمٜمف اًمٗم٘مٝم٤مء سمٌٖمداد ، ًمف 

 ُمع مج٤مقم٤مٍت ُمـ اخلراؾم٤مٟمٞملم قمغم شمٕمٚمٞمؼ  ،اقمٚمؿ أن ُمدار يُمت٥م أصح٤مسمٜم٤م اًمٕمراىمٞملم أومج٤مهػمهؿ )  :اًمٜمقوي

:  (74-61 /4)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر  ]                   . هـ406شمقذم ؾمٜم٦م ،  (اًمِمٞمخ أيب طم٤مُمد 

 [ .  (118-117) : ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  (173-2/172 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم

  . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (اعمٚمؽ)  :( ك)  ذم()

 . ( 328/ 3) : شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ   (7/65 )اعمًٌقط  : يٜمٔمر ()
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ـُ مَتِِْمَٞمُتُف قَمغَم َُم٤م ىُمْٚمٜم٤َمُه  َة قَمَٚمٞمِف طَم٤مِصَٚم٦ٌم :َوُيْٛمِٙم ِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم : وَم٢مِنَّ اًمُ٘مقَّ  َوضَمَقاُز اًمتٍََّمُّ
  

ِة ِت  ُف َأَص٤مًَم٦ًم ، ًْمَؽ اًمُ٘مقَّ وَمَتْٛمِِمَٞم٦ُم يَمالِم  ، َيِرُد اًمَقزمُّ َواًمَقيِصُّ َواًمَقيِمٞمُؾ  َٓ َف ، َواعُمَراُد اًمتٍََّمُّ

ـْ مَتِِْمَٞمتِِف قَمغَم َُم٤م ىَم٤مًَمفُ   قَمغَم ىَمْقًمِٜم٤َمَأيِب َحاِمدٍ  اَلمِ  َأؾْمَٝمُؾ ُِم ـُ َظْبِد افسَّ َنَّ الاب ِٕ ذم  رَ يىْمدِ تَّ  : 

َتْدقِمل ًْ  َي
َتْدقِمل، ُوضُمقَدَه٤م  اًمَٕملْمِ ًْ َٓ شَم َة قَمَٚمْٞمَٝم٤م  . ا ــَوَدهــُوُج  َواًمُ٘مقَّ

       

 

ْٞمُخ  ِب  ذِم  َأبق إِْشَحاقَوىَمْد َذيَمَر اًمِمَّ َتَح٥مٌّ حِلَِدي٨ِم  اُدَفذَّ ًْ  َجابِر َأنَّ اإِلطْمَٞم٤مَء ُُم

مِ  اؾِِعلُّي ؿَم٤مَر إًَِمْٞمِف أَ وَ ،   افـََّقويُّي َوَواوَمَ٘مُف  ،  اعُمَتَ٘مدر وا قَمغَم  ،  افرَّ يَْمَثروَن اىمَتٍَمُ ْٕ  َوا

َٓ َٟمَٗمقُه  اجلََقازِ  ٤ٌَمِب َو ُوقا ًماِلؾْمتِْح   . َومَلْ َيَتَٕمرَّ

                                                                                                                                               

 

 

هـ ، شمتٚمٛمذ قمغم يد 393إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي ، يٙمٜمك أسم٤م إؾمح٤مق ، وًمد ؾمٜم٦م  هق ()

                      يمثػم ُمٜمٝمؿ هوأظمذ قمـ، أيب قمٌد اهلل اًمٌٞمْم٤موي واًم٘م٤ميض أيب اًمٓمٞم٥م اًمٓمؼمي وأيب طم٤مشمؿ اًم٘مزويٜمل 

،                                      (اًمتٌٍمة)، و (اعمٝمذب) ، و(اًمتٜمٌٞمف)أسمق احلًـ سمـ قمٌد اًمًالم وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمًٛمرىمٜمدي ، ًمف 

ـمٌ٘م٤مت :  ( 256 – 4/215 )  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: يٜمٔمر  ] .                    هـ 476شمقذم ؾمٜم٦م 

 [ . ( 240 – 1/238 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم:  ( 9 – 2/7)اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي 

 ، واعمٝمذب ُمـ يمت٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م اعمٕمتٛمدة ًمٚمٗمتقى إمم قمٍم اًمراومٕمل             ( 3/611 ): يٜمٔمر   ()

واًمٜمقوي ، أظمذه اًمِمػمازي ُمـ شمٕمٚمٞمؼ ؿمٞمخف أيب اًمٓمٞم٥م ، ص٤مغ ومٞمف وم٘مف اًمِم٤مومٕمل واظمتٍم إىمقال ، 

واؾمتٖمرق ذم شمّمٜمٞمٗمف أرسمٕم٦م قمنم قم٤مُم٤ًم ، فمٝمرت قمٚمٞمف اًمنموح واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت ، وُمـ أؿمٝمره٤م                                    

ُف  (اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ) اعمذه٥م قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م                  : يٜمٔمر  ].                ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي : ومل  ُيتٛمَّ

:  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض  (15- 1/13) : ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ اعمٝمذب ًمٚمديمتقر اًمزطمٞمكم  (144- 143)

 [ . ( 2/240 )ؿمٝم٦ٌم 

 . (126 ) شم٘مدم ص ()

 طمٙمؿ]

 [طمٞم٤مء اإل
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٤ٌَمِب طَمِدي٨ٌم َرَواُه  ـَ إطََم٤مِدي٨ِم اًمَقاِرَدِة ذِم اًم ِلر   َضاوُس َوُِم ـِ اًمٜمٌَّ ىَم٤مَل    صُُمْرؾَماًل قَم

ـْ سَمْٕمُد   [ِهَل ]  صُمؿَّ  ، إَْرِض هللِ َوًمَِرؾُمقًمِفِ َظاِديُّي  )):   ،                       ((ًَمُٙمْؿ ُِم

                                                                                                                                               

 . ( 2/570)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  : يٜمٔمر  ()

   قمٌد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًم٘مزويٜمل اًمراومٕمل ، يٙمٜمك أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ ، وًمد ؾمٜم٦م   هق()

 وروى قمٜمف احل٤مومظ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ  ، وأسمق طم٤مُمد اًمٕمٛمراينواًمده ،هـ ، ؾمٛمع احلدي٨م ُمـ مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ 557

     .   هـ  623 ، شمقذم ؾمٜم٦م (ذح ُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل) ، (اعمحرر) ، ( اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز) اعمٜمذري وهمػمه ، ًمف

:  (282-1/281 ) : ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي (293 -281/ 8 )ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر  ]

 .  [ ( 77-2/75 )ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم 

 . ( 6/207 )اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز  : يٜمٔمر  ()

 . (236) : اعمحرر  (189 )اًمتٜمٌٞمف : يٜمٔمر  ()

          ،  ، وـم٤مووس ًم٘م٥ٌم  اؾمٛمف ذيمقان:  قمٌد اًمرمحـ ، ي٘م٤مل اأبيٙمٜمك ،   ـم٤مُوس يـ يمٞم٤ًمن اًمٞمامينهق (1)           

:  ( 234 )  اًمث٘م٤مت ًمٚمٕمجكم: يٜمٔمر  ].         وىمٞمؾ همػم ذًمؽ  ،  هـ106، ُمـ اًمث٤مًمث٦م ، ُم٤مت ؾمٜم٦م  صم٘م٦ٌم وم٘مٞمٌف وم٤موٌؾ 

 . [ ( 1/445 )  اًمٙم٤مؿمػ:  (462 ) شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م

.           : وإن مل ُيْدِريمٝمؿ - ىمقم هقٍد قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم - اًم٘مديؿ ، يم٠مٟمف ُٟم٥ًَم إمم قم٤مٍد : اًمٕم٤مِديُّ  ()         

 [  . (302): اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  (2/171)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر : يٜمٔمر  ]

ـٌ ذم آسم٤مد اًمدهروم٤مٟم٘مروقا : ومٚمؿ يٌؼ ُمٜمٝمؿ : واعمراد سمف هٜم٤م يمام ىم٤مل أسمق قمٌٞمد  يمؾ أرٍض يم٤من هل٤م ؾم٤ميم

 [ .         (1/395)إُمقال ٕيب قمٌٞمد : يٜمٔمر  ].                   أٟمٞمٌس : ومّم٤مر طمٙمٛمف إمم اإلُم٤مم 

  .  (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع و(ًمٙمؿصمؿ  ) : ( ك )  ذم()

، يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ، سم٤مب ٓيؽمك ذُمل حيٞمٞمف  ( 6/237 ) ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ()

 : وأظمرضمف أسمق قمٌٞمد ذم إُمقال (11784 ) ضمٕمٚمٝم٤م عمـ أطمٞم٤مه٤م ُمـ اعمًٚمٛملم ، ح صٕن رؾمقل اهلل 

، وأظمرضمف سمـ زٟمجقيف ذم   (688)، يمت٤مب أطمٙم٤مم إرولم ذم إىمٓم٤مقمٝم٤موإطمٞم٤مئٝم٤م وُمٞم٤مهٝم٤م ،  ح  (1/388)

، يمت٤مب أطمٙم٤مم إرولم وإىمٓم٤مقمٝم٤م وإطمٞم٤مئٝم٤م ومح٤مه٤م وُمٞم٤مهٝم٤م ، سم٤مب اإلىمٓم٤مع ،             (1/513)إُمقال 
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ـْ سَمْٕمدي )): َوذم ِرَواَي٦ٍم  َٝم٤م  :(( ِهَل ًَمُٙمؿ ُِمٜمرل )) : َوذِم ِرَواَي٦مٍ ،  (( ُِم  َهِذِه اًمِرَواَي٤مُت يُمٚمُّ

. َوَرَدْت ذِم احلَِدي٨ِم 

        

ِٚمُٛمقنَ  )  : افتَّْفِذيِب   ذم افَبَغِقيُّي َوَذيَمَر  ًْ ٤َم اعُم َومَلْ َأَرَه٤م ذِم ،  ( صُمؿَّ ِهَل ًَمُٙمؿ ُِمٜمرل َأهيُّ

هِ  اؾِعِ  اعُمْرؾَمَٚم٦ِم َرَواَه٤م َضاووَس َوِرَواَي٦ُم  ،  هَمػْمِ هُ يُّي افشَّ                            ،    َوهَمػْمُ

ـُ ِهَشامَوَرَواَه٤م  ـِ / أ 83/   ُمَعاِوَيُة ب ـِ َظبَّاسٍ  وَمَجَٕمَٚمَٝم٤م قَم ِلر اْب ـِ اًمٜمٌَّ                 ، ص قَم

                                                                                                                                               

. (1549)، ح  (6/3)، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء  (1008)ح 

                              ، يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ،  ( 6/237 ) ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  اًمٌٞمٝم٘مل اًمروايتلمأظمرج  ()

 . (11783 )  ، ح ضمٕمٚمٝم٤م عمـ أطمٞم٤مه٤م ُمـ اعمًٚمٛملمصسم٤مب ٓيؽمك ذُمل حيٞمٞمف ٕن رؾمقل اهلل 

 

 

٥م  يٙمٜمك أسم٤م حمٛمد ،  ىمري٦م سمخراؾم٤من ،: ٟم٦ًًٌم إمم سَمَٖم٤م  ، هق احلًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٗمراء اًمٌٖمقي  ()     ًُم٘مر

                  وأسمق اًمٗمتقح اًمٓم٤مئل ،  ، وروى قمٜمف أسمق ُمٜمّمقر اًمٕمٓم٤مري ،اًم٘م٤ميض احلًلمب شمٗم٘مف  ،سمٛمحٞمل اًمًٜم٦م

 (ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ )، و (ذح اًمًٜم٦م )، و (اًمتٝمذي٥م )ويم٤من رمحف اهلل إُم٤مُم٤ًم ذم اًمتٗمًػم واحلدي٨م واًمٗم٘مف ، ًمف 

:   ( 80-7/75 )ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر  ]                .هـ سمٛمرو اًمروذ516 شمقذم ؾمٜم٦م وهمػمه٤م ،

 . [ ( 101 /1)  : ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي  ( 1/281 )  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم

يمت٤مٌب خلّمف اًمٌٖمقي ُمـ شمٕمٚمٞمؼ ؿمٞمخف اًم٘م٤ميض طمًلم ، وزاد اًمتٝمذي٥م  ، و ( 4/490 ):  يٜمٔمر ()

:   (41 )اخلزائـ اًمًٜمٞم٦م : يٜمٔمر  ].         ومٞمف وأٟم٘مص ، وهق يمت٤مٌب ُمتلٌم حمرٌر ، جمرٌد قمـ إدًم٦م هم٤مًم٤ًٌم  

:  ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ اًمتٝمذي٥م  (158) :  اعمذه٥م قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م  (281/ 1 )ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم 

(1/78 ) . ] 

( أهي٤م اعمًٚمٛمقن : ) ...ىمقًمف ذم آظمره  : )(1953/ 4 )احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص احلٌػم ىم٤مل ()

 ُمـ ـمرىمف ، وىمد اؾمتدل هب٤م اًمراومٕمل ومٞمام سمٕمد قمغم أن اإلطمٞم٤مء خمتٌص                   
ٍ
ُمدرٌج ًمٞمس هق ذم رء

 . (وىمد شمٌع ذم إيراده٤م اًمٌٖمقي ذم اًمتٝمذي٥م ، واإلُم٤مم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ... سم٤معمًٚمٛملم 
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َد هِب٤َم  ،ُمَعاوَيةَ ْت قَمغَم رَ وُأْٟمِؽ  .   َوىَمْد شَمَٗمرَّ

ِلر :   اجُلقِريُّي َوىَم٤مَل                                   :  سمَِ٘مْقًمِِف صَُمَقاُت إَْرِض َص٤مَر ُِمْٚمَٙم٤ًم ًمِٚمٜمٌَّ

تِِف سمَِ٘مْقًمِفِ  ،( (  َوًمَِرؾُمقًمِفِ )ًمِفِ قَم٤مِديُّ إَْرِض )) ُه قَمغَم ُأُمَّ  صَويَم٤مَن ،  (( صُمؿَّ ِهَل ًَمُٙمؿ ))  :وَمَردَّ

َٓ سُمدَّ ًَمُف ُِمٜمْفُ  َّٓ َُم٤م  ـْ يُمؾر َُم٤مًمِِف إِ ِٚمِٛملَم  ،َٓ َي٠ْمظُمُذ ُِم ًْ ُف سَم٤مىِمْل َذًمَِؽ ذِم َُمَّم٤مًمِِح اعُم ،  َوَيٍْمِ

ُِل  َذاصوَمَٛمَقاُت إَْرِض ضَمَٕمَٚمُف اًمٜمٌَّ تِِف هِبَ ُُمَّ
ِٕ .  اًمَ٘مْقلِ   

ـَ        َتِٛمُؾ َأْن ُيِريَد سمِفِ اجُلقِريِّ َوَهَذا اًمَٙماَلُم ُِم ِلَّ   [ َأنَّ  ]  حَيْ    ،َواِت ــ َُمَٚمَؽ املَ صاًمٜمٌَّ

ص َهَذا  ،(( َُم٤مشَمَريْمٜم٤َمُه َصَدىَم٦مٌ  )): ِه يَماَم ىَم٤مَل ِت إمَِم ُأمَّ  صُمؿَّ َٟمَ٘مَٚمُف ُِمٜمْفُ   َوإِْن يَم٤مَن مَلْ خُيَّمر

َـّ اًمٔم٤َّمِهَر اعَمْٕمُروَف  ،سم٤ِمًْمَٗمِ٘مػمِ  قَمَٚمْٞمِف   َأنَّ اعَمَقاَت مَلْ جَيْرِ  : َوطِمٞمٜمَِئٍذ َيُٙمقُن مَتِْٚمٞمَٙم٤ًم حَمَْْم٤ًم ، َوًَمِٙم

                                                                                                                                               

 . (88 /5)إم  : يٜمٔمر ()

سم٤مٌب ٓ يؽمك ذُمٌل حيٞمٞمف  يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ، ، ( 6/237 ) ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ()

 .      ( 11784 ) ضمٕمٚمٝم٤م عمـ أطمٞم٤مه٤م ُمـ اعمًٚمٛملم ، ح صٕن رؾمقل اهلل 

٤مر () ،  ، صدوٌق ًمف أوه٤ممٌ   ُمقمم سمٜمل أؾمد  ، احلًـاأبيٙمٜمك ،  اًمٙمقذم  هق ُمٕم٤موي٦م سمـ هِم٤مم اًم٘مّمَّ

:  ( 1/538 ) شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م: يٜمٔمر].      ص٤مًمٌح وًمٞمس سمذًمؽ : هـ ، وىم٤مل قمٜمف اسمـ ُمٕملم 204ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 .   [( 8/385 ) اجلرح واًمتٕمديؾ ًمٚمرازي:  ( 2/277 ) اًمٙم٤مؿمػ

 ٟمٗمًف ، وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم  حت٧م احلدي٨م اًمٙمؼمى شمٕمٚمٞمؼ اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـٟمصُّ  هذا ()

د سمف ُمٕم٤موي٦م ُمتّماًل ، وهق مم٤م ُأٟمٙمر قمٚمٞمف  :  ) (4/1953)اًمتٚمخٞمص احلٌػم  ( . وشمٗمرَّ

 واجلُقر سمٚمدٌة ُمـ سمالد وم٤مرس ،  ، يٙمٜمك أسم٤م احلًـ ، اجلُقري-وىمٞمؾ احلًلم- قمكم سمـ احلًـ  هق ()

                   ، (اعمرؿمد )، ًمف  يمثػمًا  قمٜمف اسمـ اًمًٌٙمل واسمـ اًمرومٕم٦م ٟم٘مؾًم٘مل أسم٤م سمٙمر اًمٜمٞم٤ًمسمقري وطمدث قمٜمف ،

                                    ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: يٜمٔمر  ]                       .ومل ُي١مرظمقا ووم٤مشمف :  ، ىم٤مل اسمـ أيب ؿمٝم٦ٌم (اعمقضمز)و

: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  ( 130- 1/129) : ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم   ( 457-458/ 3 )

 .  [( 169 / 1 )ًمإلؾمٜمقي 

(  . س)و( م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)  ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ()

                       ، يمت٤مب ومرض اخلٛمس ، سم٤مب ومرض اخلٛمس ،  ( 513 ) ذم صحٞمحف  أظمرضمف اًمٌخ٤مري()
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َتَٗم٤مَداً  ،ُِمْٚمٌؽ  ًْ َٙمُف ُِمْٚمَٙم٤ًم اسْمتَِداِئٞم٤ًَّم ُُم ِلر   َوَأنَّ اعُمْحِٞمَل مَتَٚمَّ ـْ ىَمْقِل اًمٜمٌَّ ِذي ُهَق شَمنْميٌع صُِم  اًمَّ

   .حَمٌْض 

ٌََّف قَمَٚمْٞمفِ َل وَ ، َوإِْن يَم٤مَن َهَذا ُهَق اعَمْٕمروُف        ـِ َٟم ٚمَذْي   َُم٤ميِمٜم٤َّم َأَرْدَٟم٤م َأْن ُٟمٜمٌََِف قَمغَم آطْمتاَِمًَملْمِ اًمَّ

ْيَٕم٤ًم وَماَل يَماَلَم  ،اجُلقِريِّ يَماَلُم  ـْ ،  وَم٢مِْن يَم٤مَن شَمنْمِ                    َوإِْن يَم٤مَن مَتِْٚمٞمَٙم٤ًم وَمَ٘مْد َيُ٘مقُل َُم

َة ًَمُف  ظِمؼْمَ ِم ُِمْٚمٍؽ : َٓ َت٤مُج إمَِم شَمَ٘مدُّ  . إِنَّ اًمتَّْٛمِٚمٞمَؽ حَيْ

ـْ ضِمَٝم٦ِم اهللِ قَمزَّ َوضَمؾَّ  :َوضَمقاسُمفُ        ِلر ،  َأنَّ َهَذا اعمِْٚمَؽ ُِم         ذِم يُمؾر صوَمُٝمَق طَم٤مِصٌؾ ًمِٚمٜمٌَّ

َٝم٤مَح َُم٤موُمتـِ َنَّ ُِمْٚمَؽ اهللِ قَمَٚمْٞمَٝم٤م يُمٚمر ِٕ ـَ إَْرِض َوومِٞماَم مَلْ ُيْٗمَتح :   صُِمْٚمُؽ َرؾُمقِل اهللِ  ، وَ  ُِم

َتَٗم٤مٌد ُِمٜمُْف  ًْ ِلَّ  َوىَمدْ  ، ُُم اِريَّ  يامً تِؿ َأقْمَٓمك صَوَرَد َأنَّ اًمٜمٌَّ   ََظْقـُقن                    ىَمْرَي٦مَ  افدَّ

تِل - امِ   اًمَّ ٌَْؾ َأْن ُيْٗمَتَح   -بِافشَّ امُ ىَم ـْ َذيَمرَ  ، افشَّ   ذَ َومِمَّ
ِ
ـَ اًمُٗمَ٘مَٝم٤مء               ًمَِؽ ُِم

صملَِم  ،  ِديُّي رْ اَداوَ  ـَ اعُمَحدر ـُ َشْعدٍ َوُِم .  اب

                                                                                                                                               

                                         صىمقل اًمٜمٌل ، يمت٤مب اجلٝم٤مد ، سم٤مب  ( 779 )  ذم صحٞمحف، وأظمرضمف ُمًٚمؿ  ( 3094 )ح 

 . ( 4579 )، ح  (( ٟٓمقرث ُم٤مشمريمٜم٤م ومٝمق صدىم٦م ))

  . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ ( متٞمؿ ) : (ك  )  ذم()

ـٌ ُمـ خلؿ :  واًمدار ا  هق اًمّمح٤ميب متٞمؿ سمـ أوس سمـ ظم٤مرضم٦م سمـ اًمدار() أسم٤م  يٙمٜمك                      ،  سمٓم

 صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اًمِم٤مم سمٕمد ىمتؾ  ، ؾمٙمـ اعمديٜم٦م  ،هـ 9يم٤من ٟمٍماٟمٞم٤ًم وم٠مؾمٚمؿ ؾمٜم٦م   ومل ُيقًمد ًمف همػمه٤م ، ،رىمٞم٦م

 ىمٌؾ أن شُمٗمتح ، وهذا ُمـ دٓئؾ ٟمٌقشمف هب٤م ىمري٦م قمٞمٜمقن ص وأىمٓمٕمف رؾمقل اهلل  ،وؾمٙمـ ومٚمًٓملم، اقمثامن 

 :  أؾمد اًمٖم٤مسم٦م                         ( 1/207 )  : اإلص٤مسم٦م(127 ) آؾمتٞمٕم٤مب: يٜمٔمر  ]                     .  ص

(1/247 -248) ] . 

، وهل شم٤مسمٕم٦ٌم اخلٚمٞمؾ إمم اًمِمامل ُمـ ُمديٜم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اًمْمٗم٦م شم٘مع ضمٜمقب  ، ُمـ ىمرى سمٞم٧م اعم٘مدس()

 . [ ( 372-371 /3 )ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان : يٜمٔمر  ].                 اخلٚمٞمؾعمح٤مومٔم٦م 

.  ( 7/482 ) احل٤موي:  يٜمٔمر ()         

ُمـ وضمقه وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م وطمٗم٤مظ  ، يٙمٜمك أسم٤م احلًـ ،  اًمٌٍمي قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥مهق  ()

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84


ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ـِ  َأَبا َثْعَؾَبةَ َوَأقْمَٓمك        ٌَْؾ َأْن شُمْٗمَتَح يِّ اخُلَش ـْ سماَِلِدِه ىَم ِذي َأقْمَٓمك،  َأْيْم٤ًم ؿَمْٞمئ٤ًم ُِم                 َواًمَّ

اِريَّ  مَتقاًم  ِة اًمتَِّْمقِيَش قَمَٚمٞمِٝمؿْ ،  سم٤مٍق سمَِٞمِد َأْهِٚمِف إمَِم اًمَٞمْقِم افدَّ َٓ   َوؾَم٤مقَمَدهُ  ،َوَأَراَد سَمْٕمُض اًمُق

َُم٦ِم وَم٠َموْمَتك  سَمْٕمُض  ٌَْٝم٦ِم اعُمَتَ٘مدر ـَ اًمِمُّ  ُِم
ٍ
َة ًَمُف سمٌَِمء سَمِّمػْمَ َٓ ـْ                    سمُِٙمْٗمِرِه ، افَغَزايِلُّي َُم

                                                                                                                                               

س سمٌٖمداد واًمٌٍمة ، ًمف  ،أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمّمٞمٛمري وأيب طم٤مُمد آؾمٗمرايٞمٜملبشمٗم٘مف  اعمذه٥م ، ،  (احل٤موي )  درَّ

ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م : يٜمٔمر ]         . هـ  450 شمقذم ؾمٜم٦م  ، وهمػمه٤م ،(إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م )، و (اإلىمٜم٤مع )و

:  ـمٌ٘م٤مت   (232 – 1/230)  : ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم (  272- 267 /5) اًمٙمؼمى

 [ (125 )اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمِمػمازي 

  . (408/ 7 ) اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى: يٜمٔمر  (6)          

                     هـ ،168 وًمد سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م  يٙمٜمك أسم٤م قمٌد اهلل ،، حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع اًمٌٍمي هق (7)        

 شمتٚمٛمذ قمغم يد اسمـ ُمٝمدي وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜمف  ، وٓزم ؿمٞمخف حمٛمد سمـ قمٛمر اًمقاىمدي طمتك صدوٌق وم٤موٌؾ ،

   =   اًمٌٖمقي وأيب اًم٘م٤مؾمؿ، ذم طمٚم٘متف سمٕمد ووم٤مشمف ، وؾمٛمع ُمـ اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م  ، وظمٚمٗمف ( يم٤مشم٥م اًمقاىمدي )ًم٘م٥م سمـ 

                     .   هـ  230،  شمقذم ؾمٜم٦م   ( أظم٤ٌمر اًمٜمٌل ) و، (اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )، و  (احلٞمؾ) ًمف  واًمٌالذري ،= 

 .  [ (136 / 6 )إقمالم  :   (847):  شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م  (667-10/664)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء    :يٜمٔمر  ]

،                        ضُمرهؿ :  واظمتٚمػ ذم اؾمٛمف واؾمؿ اسمٞمف اظمتالوم٤ًم يمٌػما وم٘مٞمؾ  ، صح٤ميب اؿمتٝمر سمٙمٜمٞمتف()         

وأرؾمٚمف رؾمقل اهلل  ؾمٙمـ اًمِم٤مم ، ويم٤من ممـ سم٤ميع حت٧م اًمِمجرة ،  ويٜم٥ًم إمم سمٜمل ظمِملم ، ، ضمرهقم :وىمٞمؾ

:  (  779 ) آؾمتٞمٕم٤مب: يٜمٔمر  ]        .هـ75ؾمٜم٦م   ا إمم ىمقُمف وم٠مؾمٚمٛمقا ، ُم٤مت ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦مص

 . [ (397-4/396) : أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 2178-  4/2177)  اإلص٤مسم٦م

ويٌٞمٕمف ،  يم٤من واًمده يٖمزل اًمّمقف  هق حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓمقد اًمٖمزازم ، يٙمٜمك أسم٤م طم٤مُمد ، (2)            

 هـ ، أظمذ قمـ إُم٤مم احلرُملم وٓزُمف ، صمؿ طمي جمٚمس ٟمٔم٤مم اعمٚمؽ ومقٓه ٟمٔم٤مُمٞم٦م سمٖمداد ، ًمف 450وًمد ؾمٜم٦م 

                            ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى:يٜمٔمر  ] .   هـ 505شمقذم ؾمٜم٦م  ،  (اًمقضمٞمز ) و  ،(اًمقؾمٞمط ) و ،(اًمًٌٞمط)

  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م :   ( 294-1/293 )  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم:  ( 389 -6/191 )

     [ .(113 - 2/111 ) ًمإلؾمٜمقي
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ِلُّ  :َوىَم٤مَل  ْٟمَٞم٤م صاًمٜمٌَّ َٓ ُيْ٘مٓمُِع اًمدُّ                  زِم َوَوىَمَٕم٧ْم  ،  يَم٤مَن ُيْ٘مٓمُِع اجلَٜم٦ََّم وَمَٙمْٞمَػ 

اِريِّ  مَتْقؿٍ وَم٠َمىْمَرْرُت َأْهَؾ  بِِدَمْشؼ َوَأَٟم٤م  ةُ يِضَّ َهِذِه اًمَؼ  . قَمَٚمْٞمَٝم٤م  افدَّ

ْ   ، (إَْرُض افَّتِل مَلْ ُتْعَؿْر َؿطُّي  ): ىَم٤مَل        ـر مَل ِ اعُمَّم                  ،  اعَمَقاَت ُف  ُيَٗمنر

تِل مَلْ شُمْٕمَٛمْر ىَمطُّ  وًَمِٙمٜمَُّف َذيَمرَ  َوَذيَمَر سَمْٕمَد َذًمَِؽ َُم٤مقِماَمَرشُمُف ضَم٤مِهِٚمٞم٦ٌَّم مَلْ ُيْٕمَرْف َُم٤مًمُِٙمَٝم٤م ، ُهٜم٤َم اًمَّ

ػُمُه ، ذم إفَْمَٝمِر  ًِ َتَٗم٤مُد مِم٤َّم َذيَمَرُه شَمْٗم ًْ . وَمُٞم

اؾِِعلِّ وَمَٛمْذَه٥ُم ،  َأنَّ اًمُٗمَ٘مَٝم٤مَء اظْمَتَٚمُٗمقا ذِم طَمدر اعَمَقاِت  اَداَوْرِديُّي َوَذيَمَر                      : افشَّ

طَمرياًم ًمَِٕم٤مُِمرٍ  َٓ ـْ قَم٤مُِمَرًا َو ـَ اًمَٕم٤مُِمِر َأْو سَمُٕمَد  :َُم٤م مَلْ َيُٙم .  ىَمُرَب ُِم

ٌُْٚمُٖمَٝم٤م اعَم٤مُء أَ  يُمُؾ  : َأبق َحـِقَػةَ َوىَم٤مَل        َٓ َي ـَ اًمَٕم٤مُِمِر َوًَمْٞمَس قَمَٚمْٞمَٝم٤م ، ْرض ٍ ٌُْٕمُد ُِم َوشَم

طََمدٍ  ِٕ ـَ اًمَٕم٤مُِمِر :    ُيقُشػوَأبَوىَم٤مَل  ،  ُِمْٚمٌؽ  يُمؾُّ َأْرٍض إَِذا َوىَمَػ قَمغَم َأْدَٟم٤مَه٤م ُِم

َٛمْٕمُف َأىْمَرُب اًمٜم٤َّمِس إزَِمْ ىَٟم٤مدَ َف  ًْ   . ذم اًمَٕم٤مُِمرِ  هِ  سم٠َِمقْمغَم َصْقشمِِف مَلْ َي

                                                 

اًمؽماشمٞم٥م اإلداري٦م  وومٞمف شمٗمّمٞمؾ اًم٘مّم٦م :  ( 37-6/36 )اعم٤ًمًمؽ ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ : يٜمٔمر  ()

(1/150- 155) . 

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (ذم) : ( ك )  ذم ()

 . (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (ص٦ماًمؼ) : ( ك )  ذم()

 

 

 .( 2/269 )ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم ()

 . ( 480 /7)احل٤موي : يٜمٔمر   ()

  . ( 5/77 ) إم :يٜمٔمر   ()

 . (6/303) : سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (6/34 )شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ :  يٜمٔمر  ()

 .  (8/239): اًمٌحر اًمرائؼ  (6/35 )شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ :   يٜمٔمر ()

،  ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م،  يقؾمػ اأبيٙمٜمك ،    هق يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمٌٞم٥م إٟمّم٤مري اًمٙمقذم()

 سمداي٦م  ]

 يمت٤مب 

اإلطمٞم٤مء ُمـ 

 [اعمٜمٝم٤مج 

 طمد  ]

 [اعمقات 
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ْؾَعةِ َوَذيَمَر        ـُ افرِّ اَمنِ    اب ًْ ِذي مَلْ :  َُمَقاٌت َأْصكِمٌّ  :َأنَّ اعمـََقاَت ىِم                      َوُهَق اًمَّ

. ُيْٕمَٛمر ىَمطُّ 

ِذي ظَمِرَب سَمعْ :َوَُمَقاٌت ـَم٤مِريٌء        ٌََّف ، َُم٤م قُمِٛمَر دَ  َوُهَق اًمَّ                ُه نَّ  قَمغَم أَ  اإِلَمامُ َوَٟم

ُؼ قَمَدِم اًمِٕماَمَرةِ  ٘مُّ ُط ذم إَْصكمر حَتَ َٓ ُيَرى قَمَٚمْٞمِف َأصَمُر قِماَمَرٍة  ،َٓ ُيِْمؽَمَ                     سَمْؾ َيْٙمِٗمل َأْن 

َرٌء  َٓ ـْ ُأُصقِل َأؿْمَج٤مٍر َي َو                                         ،َوَٟمْحِقَه٤م، َوهَنٍْر ، َوضُمْدَراٍن ، ُدلُّ قَمَٚمْٞمَٝم٤م ُِم

  .قَمغَم ضَمَرَي٤مِن اعمِْٚمِؽ  ُدلُّ َت َوَُمَْم٤مِرُب إَْوشَم٤مِد وَماَل افـََّقىوَ   إََثادمُّي َأَُم٤م 

                                                                                                                                               

،  (ص٤مرماظمتالف إ) و ،(أصم٤مر) و  ،(اخلراج) ًمف  ،هـ 113، وًمد سم٤مًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م  وأول ُمـ ٟمنم ُمذهٌف

:  ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  (620-13/615)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م : يٜمٔمر  ]  .              هـ سمٌٖمداد182شمقذم ؾمٜم٦م 

 .    [ (8/193 )  إقمالم  : (7/330)

 .   (571-2/570): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (208-6/207)اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز :  يٜمٔمر   ()

 ُمـ يم٤ٌمر ؿمٞمقخ ،  هـ 645 هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم إٟمّم٤مري ، يٙمٜمك أسم٤م اًمٕم٤ٌمس ، وًمد ؾمٜم٦م ()

                         = ، (اعمٓمٚم٥م ذح اًمقؾمٞمط )ًمف  ، اًمنميػ اًمٕم٤ٌمد وهمػمه ، سم٤مذطم٦ًٌم ُمٍمب شمٗم٘مف  اسمـ اًمًٌٙمل ،

ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م : يٜمٔمر  ]                              .سمٛمٍم  هـ  710 شمقذم ؾمٜم٦م ، (اًمٙمٗم٤مي٦م ذح اًمتٜمٌٞمف )و= 

: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  (  213-2/211 )  : ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم ( 27 – 24 /9 ) اًمٙمؼمى

 . [ ( 297 -1/296 ) ًمإلؾمٜمقي

  .(8/284) هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر  (1)          

           هق قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اجلقيٜمل ، اجلُقيٜمل ، و : اعمراد سم٤مإلُم٤مم قمٜمد اإلـمالق   ()

شمٕمٚمؿ قمغم يد  هـ ،419 ويم٤من يٕمد إُم٤مم زُم٤مٟمف سمال ُمٜم٤مزع ، وًمد ؾمٜم٦م ،يٙمٜمك أسم٤م اعمٕم٤مزم ، ًم٘م٥م سم٢مُم٤مم احلرُملم 

س ذم اًمٜمٔم٤َّمُمٞم٦م سمٜمٞم٤ًمسمقر أيمثر ُمـ  وقمغم أيب اًم٘م٤مؾمؿ اإلؾمٙم٤مف وهمػممه٤م ، واًمده                             قم٤مُم٤ًم ، 30، درَّ

 شمقذم ؾمٜم٦م ،  وهمػمه٤مذم أصقل اًمديـ (اإلرؿم٤مد) و ،ذم أصقل اًمٗم٘مف (اًمؼمه٤من) و ،ذم اًمٗم٘مف  (اًمٜمٝم٤مي٦م)ًمف 

 ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض : ( 222 -5/165 )  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: يٜمٔمر ].        هـ 478

 [ . (1/197 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي:  (  256-2/255 ) ؿمٝم٦ٌم

ًم٤ًمن : يٜمٔمر  ].    احلجر اًمذي يقوع قمٚمٞمف اًم٘مدر : مجع ُأصْمِٗمٞم٦م ، سمْمؿ إًمػ ويٙمن : إصم٤مذم  ()
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ُؽَفا  ): ىَم٤مَل        اَكْت بِباَِلِد اإِلْشاَلِم َؾؾِْؾُؿْسؾِِؿ مَتَؾُّي ـَ                       إِْن 

                                                        ، َي٠ْمَذن  ؾَمَقاٌء َأِذَن ومِٞمِف اإِلَُم٤مُم َأْم مَلْ  ،  ًمِْٚمَحِدي٨ِم  :  (بِاإِلْحَقاِء 

ـْ إِْذِن اإِلَُم٤ممِ :   َأُبقَحـِقَػةَ َوىَم٤مَل   ومِٞماَم إَِذا يَم٤مَن اعَمْقِوُع  َمافٌِؽ َوسمِِف ىَم٤مَل ،  َٓ سُمدَّ ُِم

ـَ اًمُٕمْٛمَرانِ  ٤ًٌَم ُِم ٦مُ  ، ىَمِري .  ومِٞمفِ  شَمَ٘مُع اعُمَِم٤مطمَّ

ـٌد َوظَم٤مًمـََٗمُٝماَم        َِل ،   َأبق ُيـقُشػ َوحُمَؿَّ َنَّ اًمٜمٌَّ ِٕ وَم٢مِْذٟمـُُف ،  َأِذَن ومِٞمِف صَوُهَق احلَؼُّ : 

ْيَٕم٤ًم  وَم٤مِت اإِلَُم٤مِم ، يَمَٗمك - َوُهَق اًمٔم٤َّمِهُر ومِٞمفِ - إِْن يَم٤مَن شَمنْمِ ـْ شَمٍَمُّ وَمُٝمَق             َوإِْن يَم٤مَن ُِم

٦ِم / ب83/  إَُِم٤مُم ص هِ  ،َوىَمْد َأِذنَ ،  إَِئٛمَّ َْهِؾ قَمٍْمِ ِٕ سمِِخاَلِف ،  سَمْٕمَدُه نْ َوملِ   َوإِْذُٟمُف قَم٤ممٌّ 

ـْ إَِئَٛم٦ِم َف  ِه ُِم ُف ذِم ُِمْٚمٍؽ ظَم٤مٍص إِ هَمػْمِ اَم َيَتٍَمَّ ُف إِٟمَّ َٟمَّ
ِٕ ِه :  ُف خَيَْتصُّ سمَِٕمٍْمِ ٍة  ذِم        ٟمَّ ُُمدَّ

                                                                                                                                               

  [ .( 791) :  اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  (22/603): شم٤مج اًمٕمروس  ( 1/54 )اًمٕمرب 

: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم   (14/395)ًم٤ًمن اًمٕمرب  : يٜمٔمر  ].       مجع ٟمقاة ، وهل قَمَجٛم٦ُم اًمتٛمر  :اًمٜمََّقى  (4)

  [ .(2/807)همري٥م احلدي٨م وإصمر 

.  ، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع (ُمٚمٙمٝم٤ميعمًٚمؿ اف) : ( ك )  ذم()

   .(2/269)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم    (6)         

 . (134) صشم٘مدم ()

 . ( 10/84) ومتح اًم٘مدير : ( 7/78 )شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ :  يٜمٔمر ()

 . (5/439)طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل :  (7/615)ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ :  يٜمٔمر ()

 .  (10/84): ومتح اًم٘مدير  (7/78)شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ : يٜمٔمر  ()

 ٟمِم٠م سم٤مًمٙمقوم٦م ،                    ،  قمٌد اهللاأبيٙمٜمك ،  ، ُمـ ُمقازم سمٜمل ؿمٞم٤ٌمن هق حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ومرىمد ()

                         ،(صم٤مرأ)ًمف   ،  هـ131 وًمد سمقاؾمط  ؾمٜم٦م ُمـ يم٤ٌمر أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م ،  وقُمدَّ إُم٤مم أهؾ اًمرأي ،

ػم)و ًر ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء                           : يٜمٔمر ] .                   هـ سم٤مًمري189 وذم ت ،(احلج٦م قمغم أهؾ اعمديٜم٦م) و ،(اًم

 .  [ ( 6/80 ) إقمالم:  ( 534-1/526): اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م  (9/134-136)

اؿمؽماط إذن  ]

 [اإلُم٤مم 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

وَم٤ًم َيٜمَْ٘مٓمُِع سم٤ِمعمْقِت َواًمَٕمْزِل  ٦ٍم شَمٍَمُّ ِلُّ ، ظَم٤مصَّ ٤م اًمٜمٌَّ                    وَمُحْٙمُٛمُف َوَأُْمُرُه صَوَأُمَّ

ـِ اهللِ شَمَٕم٤ممَم  . َٟم٤مومٌِذ ذِم مَجٞمِع اخلَْٚمِؼ إمَِم َيْقِم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم  َوإِْذُٟمُف قَم

ِه :   افَؼايض َأبق افطَّقِِّب ىَم٤مَل        َْهِؾ قَمٍْمِ ِٕ َ َل َوًَمْق يَم٤مَن إِْذَٟم٤ًم      اعَم٠ْمُذوَن ًَمُف ومِٞمِف  قَملمَّ

ـَ َوعَ  ٌُْ٘مَٕم٦مَ يَّ َنَّ قِمٜمَْد  :  اًم ٍ َأيب َحـْقَػةَ ِٕ اَم َي٠ْمَذُن ذِم ُُمَٕملمَّ َْهِؾ ،  َأنَّ اإِلَُم٤مَم إِٟمَّ ِٕ ٤م َأْن ُيْٓمِٚمَؼ  وَم٠مُمَّ

ِه ذم مَجٞمِع اعَمَقاِت وَماَل  . قَمٍْمِ

لٍّي  ): ىَم٤مَل        ِٞمَل ذِم سماَِلِد اإِلؾْماَلمِ ،   (َوَفْقَس ُهق فِِذمِّ سم٢ِمِْذِن اإِلَُم٤ممِ  :َأْن حُيْ َٓ  ،       

سمَِٖمػْمِ إِْذٟمِِف  َٓ ُف اؾْمتِْٕماَلٌء  :  َوًَمق َأطْمَٞم٤م مَلْ َيْٛمِٚمؽ، َوًَمقَأِذَن ًَمُف مَلْ َيِّمحَّ إِْذُٟمفُ ، َو ٟمَّ ِٕ ،         

َتْٕمـكِمَ ذم َداِر اإِلؾْمـاَلِم  َوًَمْٞمَس ًمِْٚمـَٙم٤مومِرِ  ًْ     ، َوسم٤ِمًْمِ٘مَٞم٤مِس قَمغَم احلَْريِبر َواعُمَٕم٤مَهِد ، َأْن َي

ِٚمٛملَم  ًْ َؼ سمِِف طَمؼُّ اعُم ْؼ سمِِف طَمؼٌّ  ،َوسم٠َِمنَّ اعَمَقاَت شَمَٕمٚمَّ اَم َيُٙمقُن ومِٞماَم مَلْ َيَتَٕمٚمَّ ، َواإِلطْمَٞم٤مُء إِٟمَّ

مَ ،  ((  صُمؿَّ ِهَل ًَمُٙمْؿ ُِمٜمرل)): َواطمَت٩مَّ سَمْٕمُض َأْصَح٤مسمِٜم٤َم سمَِحدي٨ِم    .  َوىَمْد شَمَ٘مدَّ

                                                 

              هـ 348 يٙمٜمك أسم٤م اًمٓمٞم٥م ، وًمد ؾمٜم٦م  ،هقـم٤مهر سمـ قمٌد اهلل سمـ ـم٤مهر سمـ قمٛمر اًمٓمؼمي () 

 شمقذم ؾمٜم٦م  ،(اعمجرد) و ،(اًمتٕمٚمٞمؼ)أيب طم٤مُمد وأيب احلًـ اعم٤مهضمز ، ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف بشمٗم٘مف  سمٓمؼمؾمت٤من ،

  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم: (50 -5/12) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: يٜمٔمر]  .        هـ 450

 . [ ( 2/58 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي  : (1/226-228)

ُمل (1)                               . ي٘مٞمؿ ذم دار اإلؾمالم سمنمط دومع اجلزي٦م وآٟم٘مٞم٤مد حلٙمؿ اإلؾمالم هق اًمٙم٤مومر اًمذي : اًمذر

   [ .(319): اًمتٜمٌٞمف  (454): اعمحرر (3/286)اعمٜمٝم٤مج : يٜمٔمر  ]

   . (2/269) ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  () 

 . (133 )راضمع ص  ()

إطمٞم٤مء  ]

 [اًمذُمل 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ُد  وَ ، َأبق َحـِقَػةَ َوظَم٤مًَمَٗمٜم٤َم        َومَلْ َيُ٘مْؾ ، جَيقُز سم٢ِمِْذِن اإِلَُم٤مِم :  وَمَ٘م٤مًمقا  َمافٌِؽ  وَ ، َأمْحَ

َٓ ذم اعُمَٕم٤مَهِد   َأبق َحـِقَػةَ  ـِ َوىَم٤مَل ذم  ،ذم احلَْريِبر َو  إَِذا َأطْمَٞم٤م ذم َداِر اإِلؾْماَلِم :  اُدْسَتْلَم

ٞمـ٤ًّم  ك، َص٤مَر ِذُمر ْ .    ِ َوَُمٜمََع َأْن ُيْرضَمَع إمَِم َداِر اًمنمر

لر        ُمر ـْ َأضَم٤مَز َذًمَِؽ ًمِٚمذر َق َأْصَح ،  اًمِ٘مَٞم٤مُس قَمغَم آطمتَِٓم٤مِب  :َومِم٤َّم اطْمَت٩مَّ سمِِف َُم  اسُمٜم٤َم ــَووَمرَّ

 

َتْخَٚمُػ  ًْ ُف ُي َياِديُّي َوىَم٤مَل ،  رضِ َٕ سمِِخاَلِف ا  ،سم٠َِمٟمَّ ـْ َأْصَح٤مسمِٜم٤َم  َأبقَضاِهرافزِّ     :            ُِم

ل ُمر ُف جَيُقُز َذًمَِؽ ًمِٚمذر ُف َُمـْقِوُع اضْمتَِٝمـ٤مٍد  سم٢ِمِذِن اإِلَُم٤ممِ   ّ ِإِٟمَّ َٟمَّ ِٕ َـّ ،  :  ْؾَعةِ وَمَٔم ـُ افرِّ فُ اب     َأٟمَّ

                                                 

 . ( 10/86):  ومتح اًم٘مدير  (7/77) شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ:  يٜمٔمر ()

 . ( 6/358 )  آٟمّم٤مف  : (8/148 ) اعمٖمٜمل:  يٜمٔمر ()

 . (5/444): طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل  (7/615 ) ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ:  يٜمٔمر ()

ًم٤ًمن اًمٕمرب      : يٜمٔمر .              ] ُمِمتؼ ُمـ إُمـ وهق اًمًالُم٦م ، ووده اخلقف : ًمٖم٦ًم : اعمًت٠مُمـ  (7)             

 [ . (31):  اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم   (1/165)

:  (4/431)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم : يٜمٔمر  ]      . هقاًمٙم٤مومر اًمذي ُيٕمٓمك إُم٤من ، ومال ُي٘متُؾ وُٓيًؽَمقُّ :  اصٓمالطم٤ًم 

  [ .(452)اعمحرر 

 ويًٛمك سمِمػم سمـ زي٤مد ،  ،إمم أطمد أضمداده  ٟم٦ًٌم ،هق حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمش سمـ قمكم اًمزي٤مدي ()

٥م سم٤مٕؾمت٤مذ ، وًمد ؾمٜم٦م  ،يٙمٜمك أسم٤م ـم٤مهر                     ، هـ ، أظمذ اًمٗم٘مف قمـ أيب اًمقًمٞمد وأيب ؾمٝمؾ317 وًُم٘مر

 .                                          هـ 410وقمٜمف أظمذ أسمق قم٤مصؿ اًمٕم٤ٌمدي ، يم٤من إُم٤مم اعمحدصملم واًمٗم٘مٝم٤مء سمٜمٞم٤ًمسمقر ذم زُم٤مٟمف ، شمقذم ؾمٜم٦م

                               ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم: ( 201 -4/198 )  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى:يٜمٔمر  ]

    [ .(1/301 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي:   (196 -1/195 )

 . (2/14 ) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: يٜمٔمر   ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

يَب َحـِقَػةَ ُُمَقاومٌِؼ  َتَٛمُؾ َأْن َيُٙمقَن َيَرى َأنَّ إِْذَن اإِلَُم٤ممِ  ، ِٕ ُف حُيْ َٟمَّ
ِٕ       طُمْٙمؿٌ  َوومِٞمِف َٟمَٔمٌر : 

.  وَماَل ُيٜمَْ٘مُض  ،ذم حَمَؾٍّ خُمَْتَٚمٍػ ومِٞمفِ 

٦ِم َأبق افطَّقِِّب َذيَمَر اًمَ٘م٤ميض  وَمَ٘مدْ        ـَ  آطمتَِج٤مَج سمَِذًمَِؽ ذم َأِدًمَّ   :              َوَأضَم٤مَب  ، ةِ دمَّ احَل

َٓ َٟمٜمُْ٘مُض قَمغَم اإِلَُم٤مِم َُم٤م حَيُْٙمُؿ سمِِف مِم٤َّم ُهَق جُمَْتِٝمٌد ومِٞمِف نَّ سم٠ِمَ  َٓ حَيُْٙمؿُ اَأمَّ ، ا  اَم َيْٕمَتِ٘مدُ  سمِفِ   َُم٤م   هُ َوإِٟمَّ

َج احل٤َميِمؿُ ، َأْو َي٠ْمَذُن ومِٞمِف وَماَل َيْٚمَزُم  َٓ شَمَرى َأنَّ قِمٜمَْدَٟم٤م إَِذا َزوَّ   وَمُرومَِع َذًمَِؽ إمَِم طَم٤ميِمٍؿ آظَمرَ  ،َأ

٦ِم ٟمَِٙم٤مٍح  ،يَم٤مَن ًَمُف َأْن َيٜمُْ٘مَْمُف  ُل سمِِّمحَّ  صُمؿَّ ُرومَِع إمَِم طَم٤ميِمٍؿ آظَمَر مَلْ  ،َوًَمق طَمَٙمَؿ احل٤َميِمُؿ إَوَّ

ـْ ًَمُف َأْن َيٜمُْ٘مَْمفُ     .َيُٙم

ؿ إَِذا َوىَمَػ احل٤َميِمُؿ َوىْمَٗم٤ًم مَلْ َيْٚمَزميَمَذًمَِؽ وَ          َع إمَِم طَم٤ميِمٍؿ آظَمرَ ِف  َوإَِذا رُ ، ْ  قَمغَم ىَمْقهِلِ

 لَّ وَمدَ ، وَمَحَٙمَؿ سمِِف ًَمِزَم 
ِ
ء  َأْو َي٠ْمَذَن ومِٞمِف  ، َوسَملْمَ َأْن َيْٕمَتِ٘مَدهُ  ،قَمغَم اًمَٗمْرِق سَملْمَ َأْن حَيُْٙمَؿ سم٤ِمًمٌمَّ

ـْ هَمػْمِ َأْن حَيُْٙمَؿ سمِِف  .    َوُهَق يَماَم ىَم٤مَل ، َأيِب افطَّقِِّب  اْٟمَتَٝمك يَماَلُم اًمَ٘م٤ميِض ،ُِم

ِحٞمُح        ٠َمًَم٦ٌم ىَمْد يَمُثَر اًمَٙماَلُم ومِٞمَٝم٤م ، َف احل٤َميِمِؿ ًَمْٞمَس سمُِحْٙمٍؿ َسُّ  َأنَّ َت  :واًمّمَّ ًْ ، َوَهِذِه َُم

اؾِِعلِّ َوذم يَماَلِم  ُف طُمْٙمٌؿ  إَْصَحاِب  وَ افرَّ َٟمَّ ِٕ َ٘م٤ًم  ـُ َأْن َيُٙمقَن ُُمَتَٕمٚمر                     ،  َُم٤م ُيْٛمِٙم

ُف ًَمْٞمَس سمُِحْٙمٍؿ  َٟمَّ ِٕ . َو

٠َمًَم٦ُم       ًْ اَلمِ  ذم طَمَٞم٤مِة  بِِدَمْشَؼ َوَوىَمَٕم٧ْم َهِذِه اعَم ـِ َظْبِد افسَّ ـَ  ٟمرَػ ومِٞمَٝم٤م شَمَّم٤مٟمِٞمُػ ُص  و ،اْب ُِم

ٌَلْمِ 
ِحٞمُح قِمٜمِْدي ،  اجل٤َمٟمِ ُف ًَمْٞمَس سمُِحْٙمٍؿ  :َواًمّمَّ  اًمَ٘م٤ميِض  َوَهَذا يَماَلمُ ،  َُم٤م َذيَمْرشُمُف ًَمَؽ َأٟمَّ

.   ُيَقاومُِ٘مفُ َأُبق افطَّقِِّب 

                                                 

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (طمٙمٛمف) : (  ك ) ذم  ()

 . (7/530): إم   (6/207 ) اًمٕمزيز:  يٜمٔمر ()

  .(3/53): حتٗم٦م اعمحت٤مج   (6/30)هن٤مي٦م اعمحت٤مج   :يٜمٔمر  (2) 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

َياِديُّي ف        ًُمفُ ُد شَمْٕمكِم عُ َوَي٥ْم  ، َأَبا َحـِقَػةَ إِْن يَم٤مَن ُيَقاومُِؼ قَمغَم َذًمَِؽ وَمَٞمُٙمقُن َواوَمَؼ َأُبقَضاِهرافزِّ

ُف َُمْقِوُع اضمتَِٝم٤مٍد  َف احل٤َميِمِؿ طُمْٙمؿٌ ، سم٠َِمٟمَّ اَم ىَم٤مَل َذًمَِؽ  : َوإِْن يَم٤مَن َيَرى َأنَّ شَمٍَمُّ وَمَٞمٙمقُن إِٟمَّ

ُُمَقاوَمَ٘م٦ًم  ،سمِٜم٤َمًء قَمغَم ىَمْقًمِفِ  َٓ يَب    . َحـقَػةَ  ِٕ

ُط ذم َذًمَِؽ َأْن َيُٙمقَن اإِلَُم٤مُم سمِِّمَٗم٦ِم َأْن ًَمْق طَمَٙمَؿ ًَمٜمَِٗمَذ طُمْٙمُٛمُف                       ، َوطِمٞمٜمَِئٍذ وَمُٞمِْمؽَمَ

وطُ  َتْجَٛمَع قِمٜمَْدُه ُذُ ًْ .  احلُْٙمِؿ  َوَأْن شُم

ِٛملمِ        ًْ وَم٤مِت اًمَ٘م٤ميض قَمغَم ىِم             ، اًمَٗمّْمُؾ سَملْمَ اخلُُّمقِم : َأطَمُدمُه٤م ،  َواقْمَٚمْؿ َأنَّ شَمٍَمُّ

ٌَْؾ طُمـْٙمِٛمِف  َٓ سُمدَّ َأنَّ َيُٙمقَن سمُِحْٙمٍؿ َُمْٕمٚمقٍم قِمٜمَْدُه ىَم ۆ  ۈ  ۈ  ڇ   : ًَمَ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم :َو

َٓ سُمدَّ  ، ڇٴۇ   ۋ  ۋ ِذي حَيُْٙمُؿ سمِفِ  َو ـْ َأْن َيُٙمقَن اًمَّ َم  ُِم ٌَْؾ  ُل اْٟمزَ إِ ىَمْد شَمَ٘مدَّ اهللِ ًَمُف ىَم

اَم ُهَق إًِْمَزاٌم ، طُمْٙمِٛمِف  ٦ِم ، سمُِٛمْ٘مَت٣َم َذًمَِؽ  َوطُمْٙمُٛمُف إِٟمَّ َوشَمٜمِْٗمٞمٌذ ًَمُف ذم شمِْٚمَؽ اًمَ٘مِْمٞم٦َِّم اخل٤َمصَّ

تِل ُرومَِٕم٧ْم إًَِمْٞمِف  ـْ َأوْمَراِد َُم٤م َيّْمُدُق قَمٚمٞمِف اعَمْٕمٜمَكَي َوهُ ، اًمَّ ِذي / أ 84/ وَمْرٌد ُِم ُّ اًمَّ  اًمُٙمكمر

ٌرُؼ اًمَ٘م٤ميِض َذًمَِؽ إَ َُمُف ، َأْٟمَزَل اهللُ شَمَٕم٤ممَم طُمْؽ  َ قَمغَم شمِْٚمَؽ اًمَ٘مْمٞم٦َِّم اجلُْزِئٞم٦ِم مْ وَمُٞمَٓم . َر اًمُٙمكمر

ـِ اهللِ شَمَٕم٤ممَم ومِٞمِف  ،وَم٢مَِذا اشمََّْمَح ًَمُف َذًمَِؽ َأْٟمَٗمَذ طُمْٙمَؿ اهللِ ومِٞمَٝم٤م َوَأًْمَزَم سمِفِ        ُف َٟم٤مِئ٥ٌم قَم ،  وَمَٙم٠َمٟمَّ

اًمُ٘مَْم٤مُة  )) : صَأْيَْم٤ًم ىَمْقًُمُف   َومِم٤َّم َيُدلُّ ًمَِذًمَِؽ ، َأقْمٜمل ذم شَمٜمْٗمٞمِذِه َواؾْمتِْخاَلِص احلَِّؼ سمِِف 

َط ومِٞمِف قِمْٚمَٛمُف ،   ((َوُهَق َيْٕمَٚمُؿ وَمُٝمَق ذِم اجلَٜم٦َِّم ، ىَم٣َم سم٤ِمحْلَؼر  ىَم٤مضٍ ، صَماَلصَم٦ٌم  . وَمنَمَ

                                                 

.  (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (طوش) : (ك  )  ذم()

 .  ( 49 )آي٦م :  ؾمقرة اعم٤مئدة  ()

، وأظمرضمف سمٚمٗمٍظ ُم٘م٤مرٍب             (1156)، ح  (2/21) هبذا اًمٚمٗمظ اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  أظمرضمف()

                                ،(3568 ) ، يمت٤مب إىمْمٞم٦م ،  سم٤مب ذم اًم٘م٤ميض خيٓملء ، ح (4/207)  ذم ؾمٜمٜمف أسمق داود

 ذم ص ، سم٤مب ُم٤مضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل ص، أسمقاب إطمٙم٤مم قمـ رؾمقل اهلل  ( 3/6) ذم ؾمٜمٜمف  واًمؽمُمذي

                       يمت٤مب إطمٙم٤مم ، سم٤مب احل٤ميمؿ جيتٝمد  ،( 4/10)  ذم ؾمٜمٜمف واسمـ ُم٤مضمف، ( 1322) اًم٘م٤ميض ، ح

، وىم٤مل ذم  (3573)، ح  ( 641 ) ذم ؾمٜمـ أيب داود  وصححف إًم٤ٌمين ،( 2315 )ح  ومٞمّمٞم٥م احلؼ ،
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سُمدَّ        َٓ ـْ ] َو مٌ مُ وَم٤محْلُْٙمُؿ اعَمْحُٙمقُم سمِِف ، َأْن َيُٙمقَن قِمْٚمُٛمُف ُُمَ٘م٤مِرَٟم٤ًم ًمِْٚمُحْٙمِؿ   [ُِم   شَمَ٘مدر

قِمٞم٦َِّم  ُؿ ُهَق َأقْمَٔمُؿ ، ًمِْٚمُحْٙمِؿ اًمَّذي ُهَق اًمَ٘مَْم٤مُء َواإِلًْمَزاُم سمُِٛمْ٘مَت٣َم احلَُج٩ِم اًمنمَّ ًْ َوَهَذا اًمِ٘م

َٛملْمِ  ًْ ـَ اًمَ٘م٤ميِض ، اًمِ٘م ِٚمٞمٌؾ  ،َوُهَق اعَمْ٘مُّمقُد إقَْمَٔمُؿ ُِم حَتْ َٓ ريٌؿ َو َٓ َيؽَمشم٥َُّم قَمٚمٞمِف حَتْ  :  َو

 َ ٌُقٌع  ُه شَم٤مسمٌِع حِلُْٙمِؿ اهللِ شَمَٕم٤ممَم نِٕ َُمْت ٤ٌَمطِ ، َٓ ُ ؿَمْٞمَئ٤ًم مِم٤َّم ذِم اًم .  نِ وَماَل ُيَٖمػمر

قَمغَم إََصحر قِمٜمَْد : ًَمُف هِب٤َم  سَمْٕمَد احلُْٙمِؿ هِب٤َم ًمِْٚمَٛمْ٘مِ ر  ُصْػَعِة اجِلَقارِ َواًمَ٘مْقُل سمِِحؾر       

هافَبَغِقيِّ  ِذي اقْمَتَ٘مَدُه ذِم َذًمَِؽ اعَمَحؾر اخل٤َمصر   :ِ َوهَمػْمِ ،   ًمإِِلْذِن ًَمُف ذِم شَمٜمِْٗمٞمِذ َذًمَِؽ احلُْٙمِؿ اًمَّ

ـْ شمِْٚمِؽ  ُف َٟم٤مِئ٥ٌم ذِم َذًمَِؽ سمُِخُّمق وَمُٝمَق ُِم ٦مِ  ؾْمَتْثٜمَكمُ وَ ٍص ، اجِلَٝم٦ِم يَم٠َمٟمَّ ـَ اًمَ٘م٤مقِمَدِة اًمَٕم٤مُمَّ    ُِم

تِل ُيْٗمَرُض  ِه  اًمَّ ٤م احلُْٙمُؿ ذِم َٟمْٗمِس إَُْمِر قِمٜمَْد هَمػْمِ َٓ َيُ٘مقُل ، َأهنَّ ـْ  ٤م قَمغَم َُم سم٤ِمًمتَّْٖمِٞمػِم  َوَأُمَّ

يُح  ؽَمِ ًْ ـْ َهَذا آقْمتَِذاِر  وَمَٞم   .ُِم

وَم٤مِت اًمُ٘مَْم٤مةِ        ـْ شَمٍَمُّ ُؿ اًمث٤َّميِن ُِم ًْ ـْ م  إِْٟمَِم٤مَءاٌت َأِذَن ًَمفُ   :اًمِ٘م ُع ومِٞمَٝم٤م يَمَتْزوي٩ِم َُم ْ اًمنمَّ

َوزمَّ هَل٤م  ُخ   َأو ،َوسَمْٞمِع َُم٤مِل اًمَٞمتِٞمؿِ ، َٓ ًْ ٌَْٞمُع َواًمَٗم َف قَمَٚمٞمِف اًم ِذي شَمَقضمَّ اعُمْٛمَتٜمِِع اًمَّ
ـَ   َوَٟمْحُقه ُِم

وَم٤مِت   ، اًمتٍََّمُّ
ِ
،  إِْذِن اًمَ٘م٤ميِض َأِو اإِلَُم٤مِم ومِٞمِف مَم َويُمؾُّ َُم٤مَيْٗمَتِ٘مُر إِ ، َويَمَذًمَِؽ اإِلْذُن ذِم اإِلطْمَٞم٤مء

٤ٌَمٌب  ـَ احِلؾر  وَمَٝمِذِه َأؾْم قِمٞم٦ٌَّم ُِم شم٥َُّم قَمَٚمْٞمَٝم٤م َأطْمَٙم٤مٌم َذْ ٦مِ  ، َواحلُْرَُم٦مِ  ،َيؽَمَ حَّ ،  َوَٟمْحِقَه٤م  ، َواًمّمر

َٛملمِ  ًْ قِمٞم٦َُّم ِهل َرٌء صَم٤مًم٨ٌِم هَمػْمَ اًمِ٘م ْ ـَ  ، َوشمِْٚمَؽ إطَْمَٙم٤مُم اًمنمَّ طََمٍد ومِٞمِف ُِم
ِٕ مَلْ َي٠َمَذِن اهللُ 

َٓ إسِْمَٓم٤مٌل ، اًمُ٘مَْم٤مِة  َٓ شَمّْمِحٞمٌح َو ِٚمٞمٌؾ َو َٓ حَتْ ِريٌؿ َو . وَمَٚمْٞمَس ًمِْٚمَ٘م٤ميِض حَتْ

                                                                                                                                               

َـّ احلدي٨م سمٛمجٛمقع هذه اًمٓمرق صحٞمٌح إن ؿم٤مء اهلل  ):  (2614)،  ح  (237-235 /8)اإلرواء    . (ًمٙم

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (س)و (ك )ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

: يٜمٔمر ].                        اًمزي٤مدة : ٕن اًمِمٗمٞمع يْمؿ اعمٌٞمع إمم ُمٚمٙمف ومٞمِمٗمٕمف سمف :  اًمِمٗمٕم٦م ًمٖم٦ًم ()

 [ .  (8/102) : ًم٤ًمن اًمٕمرب   (1/877 )اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر  

       . سمٕمقض  ُُمِٚمؽ طمُؼ متٚمٍؽ ىمٝمري ، يث٧ٌم ًمٚمنميؽ اًم٘مديؿ قمغم اًمنميؽ احل٤مدث ومٞمام : واصٓمالطم٤ًم 

.  [ ( 5/194)  هن٤مي٦م اعمحت٤مج : ( 2/400 ) ُمٖمٜمل اعمحت٤مج:  يٜمٔمر  ]



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

تِل اؾمَت٠ْمصَمَر هِب٤َم اهللُ شَمَٕم٤ممَم        يَٕم٦ِم اًمَّ ـَ اًمنمَّ ُف ُِم َـّ ، َوَذًمَِؽ يُمٚمُّ اهللَ شَمَٕم٤ممَم َرسَمَط احِلؾَّ  َوًَمِٙم

مَه٤م َواحُلْرَُم٦َم َوهَمػْمَ
ـَ إطَْمَٙم٤ممِ   ِٗملَم قِمٜمَْد ُوىمققِمَٝم٤م وَمَرشم٥ََّم اهللُ    ُِم ـَ اعُمَٙمٚمَّ ٤ٌَمٍب شَمَ٘مُع ُِم سم٠َِمؾْم

ـَ إطَْمَٙم٤مِم  ٤ٌَمَدُه هِب٤َم ،شَمَٕم٤ممَم َُم٤م َيَِم٤مُء ُِم َف قِم ـَ  وَم٢مَِذا ُوضِمَدْت شمِْٚمَؽ ،  َوىَمْد قَمرَّ ٤ٌَمُب ُِم إؾَْم

٧ٌَْم َأطْمَٙم٤مُُمَٝم٤م قَمٚمٞمَٝم٤م  َٝم٤م شَمَرشمَّ ٚمر
قُخ  ،وَم٤مًمُٕمُ٘مقدُ ، َأْهِٚمَٝم٤م ذَم حَمِ ًُ            ،روُض ُف  وال ، َواًمُٗم

َٛم٦مُ  ًْ ـْ َهَذا َواإِلْذنُ ،  َواًمِ٘م ـْ ]  وَمِٝمَل  ،اًمَ٘مٌِٞمؾِ  ُِم ـْ  [ُِم َو٦ًم إمَِم اًمَ٘م٤ميِض ُِم ضِمَٝم٦ِم يَمْقهِن٤َم ُُمَٗمقَّ

ٌََٝم٧ِم احلُْٙمَؿ  ٤مِرِع َأؿْم . ضِمَٝم٦ِم اًمِمَّ

ُـّ َأنَّ َهَذا َُم٠ْمظَمٌذ ضَمٞمرٌد ذم اُْمتِٜم٤َمِع َٟمْ٘مِْمِف        َنَّ َوىَمْد يُمٜم٧ُْم َأفُم ِٕ  إَِذا يَم٤مَن   ومِْٕمَؾ احل٤َميِمؿِ : 

٤مِرعِ  ُف ومِْٕمُؾ اًمِمَّ ٤مِرِع وَمَٙم٠َمٟمَّ ـِ اًمِمَّ ـِ اًمٜمَّْ٘مِض َواإِلسْمَٓم٤مِل  ،ٟمَِٞم٤مسَم٦ًم قَم ٤مِرِع ُيَّم٤مُن قَم  َوومِْٕمُؾ اًمِمَّ

٤م :طَمتَّك فَمَٝمَر زم ضَمَقاُب َهَذا  ٤مِرِع ُهَق اًمتَّْحريُؿ َأِو اًمتَّْحٚمٞمُؾ َوَٟمحقمُهَ  َوُهَق َأنَّ ومِْٕمَؾ اًمِمَّ

٤ٌَمِد ، سَم٤مٍب ْس سم٠ِمَ  اعَمْرسُمقطُ  ـَ اًمِٕم ٌََٝم٤م اهللُ شَمَٕم٤ممَم ُِم ٤ٌَمُب َٟمَّم   .َوإؾَْم

َٓ َوزمَّ       ـْ  ٤مِرِع ذم َذًمَِؽ اًمتَّْزوي٩ِم   ًمَِٙمْقٟمِفِ َس هل٤َم َُمَثاًل زَمْ  َوإِْذُٟمُف ذم شَمْزوي٩ِم َُم ـِ اًمِمَّ ٤ًٌَم قَم   :َٟم٤مِئ

٤مِرَع  َأىَم٤مَُمُف َُمَ٘م٤مَم اًمَقزِمر اخل٤َمصر  سَمْؾ  َنَّ اًمِمَّ
َوومِْٕمُؾ ،  وَمَٙم٤مَن ومِْٕمُٚمُف يَمِٗمٕمِؾ اًمَقزِمر اخل٤َمصر  ،ِٕ

ِذي َيَرى مِ  َف  ،اخل٤َمصر ىَم٤مسمٌِؾ ًمِٚمٜمَْ٘مِض َواًمتَّّْمِحٞمِح  اًمَقزِمر  ْن َهَذا اًمَقضْمِف ضَم٤مَز ًمِْٚمَح٤ميِمِؿ اًمَّ

ٌَْؾ َب شَمَٕمؼُّ  إسِْمَٓم٤مًَمفُ  شم٥َُّم قَمَٚمٞمِف ،  احلُْٙمِؿ سمِفِ ُه ىَم ِذي ُهَق إِْٟمَِم٤مٌء َوَيؽَمَ َتِحٞمُؾ َأْن َيُٙمقَن ومِْٕمُٚمُف اًمَّ ًْ َوَي

ؾر َواحلُْرَُم٦مِ 
ٌقٌق سم٤ِمحْلِ ًْ ِذي ُهَق إًِْمَزاٌم َُم    .احِلؾُّ َأِو احُلْرَُم٦ُم ُهَق احلُْٙمُؿ اًمَّ

                                                 

  . (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (وهمػمه٤م)( : س)و ( ك )  ذم()

  . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

٤ٌَمُب الَّ  : َأطَمُدَه٤م،  إؿَْمَٞم٤مَء صَماَلصَم٦ٌم نَّ وَمَٔمَٝمَر أَ        شم٥َُّم قَمٚمْٞمَٝم٤م إطَْمَٙم٤مُم يِت إؾَْم  َيؽَمَ

قِمٞم٦َُّم  ْ قِمٞم٦َُّم : َواًمث٤َّميِن ، اًمنمَّ ْ ، إًِْمَزاُم اًمُ٘مَْم٤مِة اخلُُّمقَم هِب٤َم : َواًمث٤َّمًم٨ُِم ، إطَْمَٙم٤مُم اًمنمَّ

َٓ هللِ  ُط ًَمْٞمَس إِ   .َواعُمَتَقؾمر

ـَ إَِئَٛم٦ِم َواًمُ٘مَْم٤مةِ        ـَ ضَمَٕمَؾ اهللُ هَلُْؿ َذًمَِؽ ُِم ذي ٤ٌَمِد اًمَّ ُل ًمِْٚمِٕم ـَ اًمٜم٤َّمِس  ،َوإَوَّ ِهؿ ُِم  َوهَمػْمِ

 
ِ
 َوإَْوصَٞم٤مء

ِ
٦ُم سم٤ِمًْمُ٘مَْم٤مةِ : َواًمث٤َّمًم٨ُِم ، َوإَْوًمَٞم٤مء ومِٞمِف :   َوقَمَدُم اًمٜمَّْ٘مضِ  ،ُهَق اًمَقفمِْٞمَٗم٦ُم اخل٤َمصَّ

ـِ اهللِ شَمَٕم٤ممَم  َنَّ اًمَ٘م٤ميض َٟم٤مِئ٥ٌم قَم  َوَهَذا ِهٌّ ًَمٓمِٞمٌػ ذم ،/ ب84/ وَمِٚمَذًمَِؽ مَلْ ُيٜمَْ٘مْض ، ِٕ

 ]قَمَدِم َٟمْ٘مِض 
ِ
ُف ًَمْق  :اًمَ٘م٤ميِض   [ىَمَْم٤مء ـْ َأٟمَّ عَم٤َم  َيٜمَْتِ٘مُض  ِزَي٤مَدًة قَمغَم َُم٤م َيُ٘مقُل اًمٜم٤َّمُس ُِم

. اؾمَتَ٘مرَّ طُمْٙمٌؿ 

ضُمقُع قَمٜمُْف إَِذا َرَأى   ، إِنَّ إِْذَن اًمَ٘م٤ميض َأْو اإِلَُم٤مِم ًَمْٞمَس سمُِحْٙمؿٍ  :َوإَِذا ىُمْٚمٜم٤َم       وَمَٚمُف اًمرُّ

ضُمقِع  ضُمقعُ  :َوًَمْق ىِمْٞمَؾ ، اعَمّْمَٚمَح٦َم ذم اًْمرُّ ـْ ًَمُف اًمرُّ ُف طُمْٙمٌؿ مَلْ َيُٙم .    سم٠َِمٟمَّ

      

 

٤مِئَؾ  :  َتْذكِقٌب        ًَ ُملر  : َأَحُدَها، ُهٜم٤َم َأْرسَمُع َُم  ذم َدارِ ُِمْٚمُؽ اًمذر
ِ
 اعَمَقاَت سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

ـُ  :اإِلؾْماَلِم سمَِٖمػْمِ إِْذِن اإِلَُم٤ممِ  َٓ   مَلْ َٟمُ٘مْؾ سمِِف َٟمْح .   َأبق َحـقَػةَ  َو

                                                 

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (يذال) : ( ك )  ذم()

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك  )ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 آظمره ، واعمراد سمف هٜم٤م :  اًمتذٟمٞم٥م ()
ٍ
ُم٤ًمئؾ خُيَتؿ هب٤م اعمٌح٨م : ُمِمتؼ ُمـ اًمَذَٟم٥ِم ، وهق ُمـ يمؾ رء

 [ .  (2/361): ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  ( 316 )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  ].  مم٤م يتّمؾ سمف  

 . (2/570) :  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  ( 7/476 )   احل٤موي:  يٜمٔمر ()

  . (6/433): رد اعمحت٤مر  ( 10/86)  شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ: يٜمٔمر   ()

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُم٤ًمئؾ ذم]  

 [ إطمٞم٤مء اًمذُمل 

ُم٤ًمئؾ  ]

ُمتٕمٚم٘م٦م 

سم٢مطمٞم٤مء 

 [ اًمذُمل



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

َُم٤مِم َأْن َي٠ْمَذَن ًَمُف ؟ ىَم٤مَل  : افثَّاكِقةُ                                       ، َٟمَٕمؿ :  َأبق َحـِقَػةَ َهْؾ جَيُقُز ًمإِْلِ

ـْ ٓ ، :  َأْصَحاُبـَا َوىَم٤مَل  ـْ َأطَمٍد ُِم ْؼ قَم .  ذم َذًمَِؽ َأيِب َحـقَػةَ  ُُمقاوَمَ٘م٦َم َأْصَحابِـَاَومَلْ َيَتَح٘مَّ

                   ، َٟمَٕمْؿ  : َأبق َحـقَػةَ اإِلَُم٤مُم وَم٠َمطْمَٞم٤م َهْؾ َيْٛمِٚمُؽ ؟ ىَم٤مَل  إَِذا َأِذَن ًَمفُ  : افثَّافَِثةُ       

َياِديُّي   وَمَقاوَمَ٘مفُ  .  ٓ :  َأْصَحابِـَاَوىَم٤مَل َأيْمَثُر  ، افزِّ

اَلُف سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَملْمَ       
َياِديِّ  قَمغَم ـَمرْيَ٘م٦ِم َأيب َحـقَػةَ َواخْلِ قَمغَم :  ذِم ضَمَقاِز إِْذِن اإِلَُم٤ممِ  افزِّ

ـَ ومِٞمفِ  َٓ َيْٛمَتٜمِعُ ، َوذم اعمِْٚمِؽ سمِِف ،  ـَمرْيَ٘م٦ِم إيَْمَثرْي َُم٤مِم اإِلْذنُ : َل َأْن ُيَ٘م٤م َو َٓ جَيُقُز ًمإِْلِ ُف                      ،إِٟمَّ

. َأًَم٦ُم جُمْتـَٝمـَدًا ومِٞمَٝم٤م ْس َوإِْن يَم٤مَٟم٧ِم املْ 

       

 

 

ٌَْؾ ،  إِْذِن اإِلَُم٤مِم  سَمْٕمدَ  : افََّرابَِعةُ   َوىَم
ِ
؟                 َهْؾ ُيقَصُػ اإِلطْمَٞم٤مُء سم٤ِمجْلَقاِز  :اإِلطْمَٞم٤مء

٤ٌَمَرُة  َياِديِّ يَماَم شَمْ٘مَتِْمْٞمِف قِم                         ، سَم٤مـمِٜم٤ًَم ضَم٤مَز  ذُ ْٟمُػ نَّ احلُْٙمَؿ َي إِ  وَ  :إِْن ىُمْٚمٜم٤َم اإِلْذُن طُمْٙمؿٌ  : افزِّ

َّٓ وَماَل  رَ شَمغَ  َواحلُْٙمُؿ   ،مٌ  اإِلْذُن طُمْؽ  :إِْن ىُمْٚمٜم٤َم َويَمَذا َيْٛمِٚمُؽ ًَمْق َأطْمَٞم٤م، َو إِ                              ،يَّ

َّٓ وَماَل  ،اعمِْٚمُؽ  طَمَّمَؾ     . َو إِ

                                                 

 . (6/433): رد اعمحت٤مر  ( 10/86 )   شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ:  يٜمٔمر ()

. (614 / 3)  :  اعمٝمذب  ( 7/481 )   اًمٌٞم٤من:  يٜمٔمر ()

 . ( 10/86 )  شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ: يٜمٔمر  ()

 . (6/207 )  اًمٕمزيز:  يٜمٔمر ()

 . (490/ 4): اًمتٝمذي٥م  (7/481 )  اًمٌٞم٤من:  يٜمٔمر ()

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (همػمب) : ( ك )  ذم()

 ُمـ  ]

  ُمٜمف يّمح

 [ اإلطمٞم٤مء 

  



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ـْ ضَمـ٤َمز َأْن َيـْٛمِٚمَؽ إَُْمَقاَل ضَم٤مَز َأْن َيْٛمِٚمَؽ )  :()  افـتَّـْبِقفِ ىَم٤مَل ذم  : َؾْرعٌ        َُم

 
ِ
ْؾَعـةِ ىَمـ٤َمل ،  ( اعَمَـَقاَت سم٤ِمإِلطْمَٞمـ٤مء ـُ افرِّ ِحفِ  ومِـل ابـْ هِ  : َذْ ـْ ُُمَٙمٚمٍَّػ َوهَمػْمِ َوَأفُمٜمُُّف  ، َأْي ُِم

ـَ ًمَِؽ َأظَمَذ ذَ  ٌِلر واعَمْجٜمُقنِ  وَم٢مِٟمَّفُ   :اَدَاَوْرِديِّ   ُِم َح سمِِف ذم اًمّمَّ َـّ اًمَ٘م٤ميِض ،  َسَّ  اَأَب ًَمِٙم

ـْ :  () احَلـَػَقةِ  َأْجِقَبتِفِ  ىَم٤مَل ذِم افطَّقِِّب   سمَِٖمػْمِ إِْذنِ  [ َٓ  ]يُمؾُّ َُم
ِ
  َيْٛمِٚمُؽ اعَمَقاَت سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

ٌِلر َواعَمْجٜمقِن  :اإِلَُم٤مِم مَلْ َيْٛمِٚمْٙمُف سم٢ِمِْذٟمِفِ    . يَم٤مًمّمَّ

َٓ َيِّمحُّ اإِلْذنُ : وَم٢مْن ىَم٤مًُمقا : ىَم٤مَل        ُف  َٓ وَمْرَق : : وَم٤مجلََقاُب ، [هَلاُم  ] اعَمْٕمٜمَك ومِٞمِف َأٟمَّ ُف  َأٟمَّ

 ذم َداِر اإِلؾْماَلِم 
ِ
َٓ َيِّمحُّ ًَمُف اإِلْذُن ذِم اإِلطْمَٞم٤مء َنَّ اًمَٙم٤مومَِر 

ٌِلر ، ِٕ وَمُٝمَق يَم٤معَمْجٜمُقِن َواًمّمَّ
  ،

٤م َأْن َيُٙمقَن يَماَلُم  َٓ ُيَٛمٞمرُز  ، احَلـَػقَّةِ  َهَذا ُُمَراُدُه سمِِف قِمٜمَْد َأيب افطَّقِِّب وَم٢مُِمَّ ِذي  ، َأْو ُيَراُد سمِِف اًمَّ

ُر ُِمٜمُْف ىَمّْمُد اًمتََّٛمٚمُِّؽ   ًمَِذًمَِؽ  ، وَماَل ُيَتَّمقَّ
ِ
.  وَمَٞمْٛمَتٜمُِع ُِمْٚمُٙمف سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

          

٤م اعُمؿَ  ِذي ًَمُف إوَِم٤مىَم٦مٌ ير َأُمَّ   ،ُز َواعَمْجٜمُقُن اًمَّ
ِ
        َوىَمّْمدٌ  ، إَِذا ُوضِمَد ُِمٜمُْٝماَم ُصْقَرُة اإِلطْمَٞم٤مء

ـَ اعمِْٚمِؽ  ،َصِحٞمٌح  ٤ٌَمَرُة ، َواًمـَحِدي٨ُم َيـْ٘مَتِْمٞمـِف ،  وَماَل َُم٤مٟمَِع ُِم  :                   شَمْ٘مَتِْمٞمفِ  افتَّـْبِقفِ َوقِم

                                                 

. (3/612): اعمٝمذب   (189)  اًمتٜمٌٞمف()

يمت٤مب اًمتٜمٌٞمف ًمإلُم٤مم اًمِمػمازي أظمذه ُمـ شمٕمٚمٞمؼ أيب طم٤مُمد اعمروزي ، ويٕمد ُمـ أؿمٝمر اعمتقن قمٜمد  (3)

ر اًمٜمقوي أًمٗم٤مفمف ، وظمرج اإلُم٤مم اسمـ يمثػم أدًمتف  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ : يٜمٔمر ].  اًمِم٤مومٕمٞم٦م ، وطمرَّ

     [ .(39): اخلزائـ اًمًٜمٞم٦م  (4-3): ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ اًمتٜمٌٞمف  (2/240)ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم 

  .( 7/479 ) احل٤موي ()

  .مل أضمد اًمتٕمريػ هب٤م ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل شمرمج٧م ًمف ، أو ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤مء    ()

( . س)و (  م)  ُمـ، واعمث٧ٌم (ك)ؾم٤مىمٓم٦مُمـ  ()

( . س)و (  م)  ُمـ، واعمث٧ٌم (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

(  . س)و (  م)  ُمـ ، واعمث٧ٌم(كياًمتٛمؾ) : ( ك )  ذم()

ُم٤مجيقز  ]

 ًمٚمذُمل 

 [ومٕمٚمف 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ـْ ضَم٤مَز َأْن َيْٛمِٚمَؽ : إِْن يَم٤مَٟم٧ْم يَماَم طَمِٗمْٔمٜم٤َمَه٤م  :    َرمِحَُف اهللُافـََّقويِّ ًَمِٙمٜمرل َرَأْي٧ُم سمَِخِط ، َُم

ـْ ضَم٤مَز َأْن َيَتَٛمٚمََّؽ إَُْمَقاَل  ٌِلُّ َواعَمْجٜمُقُن َيْٛمِٚمَٙم٤منِ ، َُم َٓ َيَتَٛمٚمََّٙم٤منِ  ،َواًمّمَّ  .   َو

ُِملر آطْمتَِٓم٤مُب َوآطْمتَِِم٤مُش َوآْصٓمَِٞم٤مُد ذِم َداِر اإِلؾْماَلِم  :  َؾْرعٌ                َويَمَذا ، ًمِٚمذر

ـُ  َت٠ْمَُم ًْ ـْ َذًمَِؽ َُمَٚمَٙمفُ  :َوًَمْٞمَس َذًمَِؽ ًمِْٚمَحْريِبر ،  اعُم                              : وَم٢مِْن َأظَمَذ احلَْريبُّ ؿَمْٞمئ٤ًم ُِم

َح سمِِف   يَماَم  ـَ إَمْ ـَوُيٜمَْزُع ُِمٜمُْف سم٤ِمًمَؼ  ،   اُدَتَقيلِّ َسَّ ِه ُِم ،                                    ةِ هْمٜمُـــــقمَ َواِل املَ ـــْهِر يَمَٖمػْمِ

 

 

اؾِِعلُّي َوىَم٤مَل  ُه افرَّ ـْ َُمَقاِت  )إِنَّ :  َوهَمػْمُ اِب قَم ُِمِل َٟمْ٘مَؾ اًمؽُمَ َداِر اإِلؾْماَلِم إَِذا مَلْ  ًمِٚمذر

ِٚمُٛمقنِ  ًْ ر سمِِف اعُم  . ( َيَتَيَّ

َح سمِِف :  َوَيْٛمِٚمُٙمُف  يِل يَماَم َسَّ ِٚمَؿ إَِذا ): َوىَم٤مَل ،  اُدَتقَّ ًْ   ،سماَِلظِماَلٍف  َٟمَ٘مَٚمُف َُمَٚمَٙمفُ  إِنَّ اعُم

اَب  َ ُِملر اًمؽمُّ َق سَملْمَ َٟمْ٘مِؾ اًمذر َْصِؾ َداِر  :َوسَملْمَ إطِْمَٞم٤مِئفِ  َووَمرَّ ِٕ  َيِّمػُم َُم٤مًمَِٙم٤ًم 
ِ
 سم٠َِمنَّ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

                                                 

 .  (490/ 4): اًمتٝمذي٥م  (2/570): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (6/208)اًمٕمزيز : يٜمٔمر  ()

   .(665-664 /2) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م )شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م : يٜمٔمر  ()

 وىمٞمؾ همػم ذًمؽ ،  ،هـ426 يٙمٜمك أسم٤م ؾمٕمد ، وًمد ؾمٜم٦م  ، هق قمٌد اًمرمحـ سمـ ُم٠مُمقن سمـ قمكم اعُمَتقزمر ()

َس سم٤مًمٜمٔم٤مُمٞم٦م سمٕمد اًمِمٞمخ ، وأيب ؾمٝمؾ إسمٞمقردي ، اًم٘م٤ميض احلًلم :أظمذ اًمٗم٘مف قمـ صمالصم٦م    واًمُٗمقراين ، درَّ

 ـمٌ٘م٤مت : يٜمٔمر  ]      .هـ  478 وخمتٍم ذم اًمٗمرائض ، شمقذم ؾمٜم٦م ، (  شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م) أيب إؾمح٤مق اًمِمػمازي ، ًمف

: ـمٌ٘م٤مت  (248-1/247): ـمٌ٘م٧م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ أيب ؿمٝم٦ٌم  ( 108 -106 / 4 ) اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى

  [ .(247-1/246)اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي 

 . (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (قمٜمقي٦مامل) : ( ك)  ذم()

 

   .( 6/208 ) اًمٕمزيز: يٜمٔمر  (1)          

   .(663 -662 /2) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م)شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م : يٜمٔمر (2)          
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اِر  ،اإِلؾْماَلمِ  َْصِؾ اًمدَّ ِٕ َٓ َيِّمػُم َُم٤مًمَِٙم٤ًم  اِب  َ ـِذي ىَمـ٤مًَمُف ،  ( َوسمِٜمَْ٘مِؾ اًمؽمُّ  افـُؿَتَقيلِّ َوَهَذا اًمَّ

ِه ، َصِحْٞمٌح  ٦ٌم ًمَِٖمػْمِ َتَح٘مَّ ًْ َتْخَٚمُػ ُُم ًْ َٓ شُم  
وَم٤ًم ذِم قَملْمٍ اِب ، َوإِْن يَم٤مَن شَمٍَمُّ َ َوَٟمْ٘مُؾ احلَْريِبر ًمِٚمؽمُّ

. يَم٤مْصٓمَِٞم٤مِدِه 

لٌّ َوَُمٜمَْٕمٜم٤َمهُ  : َؾْرعٌ          ، َويَم٤مَن ًَمُف قَملْمُ َُم٤ملٍ  ،إَِذا َأطْمَٞم٤م اًمَٙم٤مومُِر ذِم َداِر اإِلؾْماَلِم َوُهَق ِذُمر

ِٚمٌؿ سم٢ِمِْذِن اإِلَُم٤مِم َُمَٚمَٙمُف  وَم٢مِْن سَمِ٘مَل َأصَمُر قِماَمَرةٍ ، وَمَٚمُف َٟمْ٘مُٚمَٝم٤م  ًْ   :َوإِْن مَلْ َي٠ْمَذنْ ، َوَأطْمَٞم٤مُه ُُم

ٌَِٖمل َف  ُٝماَم َوضْمَٝم٤من ، َِيٜمْ قَم٤ًم َأظَمَذَه٤م اإِلَُم٤مُم ، اجلََقاُز  :َأْن َيُٙمقَن َأَصحُّ  َوإِْن شَمَرَك اًمِٕماَمَرَة ُُمَتؼَمر

ِٚمٛملمَ  ًْ ُٙمَٝم٤م ،ذِم َُمَّم٤مًمِِح اعُم طََمٍد مَتَٚمُّ ِٕ َٓ جَيُقُز    .    َو

ُْمٜم٤َم :  َؾْرعٌ        ـْ  ىَمدَّ ـَ اًمَٕم٤مُِمرِ َمافٍِؽ  قَم                                          َأنَّ اعَمََقاَت اًمَ٘مِري٥َم ُِم

طََمدٍ  ًَمْٞمَس  َراً   إطِْمَٞم٤مُؤهُ / أ 85/ ِٕ َنَّ ومِٞمِف رَضَ
ِٕ اًمَٙماَلُم  : َأُبق افطَّقِِّب ىَم٤مَل اًمَ٘م٤ميِض  ،  : 

ِذي إَِذا  ـْ َُمَراومِِؼ اًمُٕمْٛمَراِن اًمَّ ِذي ُهَق ُُمٜمَْٗمِّمٌؾ قَم  مَلْ ُيَْمٞمرْؼ قَمغَم َُمَٚمَٙمفُ ذِم اعَمَقاِت اًمَّ
ِ
 سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

َنَّ  ِٕ ـْ َُمَراومِِ٘مِٝمْؿ وَمَٚمْٞمَس ، َٟم٤مًء  هِبِْؿ قَمٜمُْف غَ َأْهِؾ اًمَٕم٤مُِمِر :  ُؼ هِبِْؿ ُِم ٤م َُم٤م َيَتَٕمٚمَّ                   وَم٠مُمَّ

 
ِ
طََمٍد َأْن َيْٛمِٚمَٙمُف سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء ِٕ.  

َِل  ،  سمُِٕمٛمقِم احلَِدي٨ِم َأْصَحاُبـَاَواؾمَتدلَّ  وَر سم٤ِمعَمِديٜم٦َِم  )) صَوسم٠َِمنَّ اًمٜمٌَّ                ،أىْمَٓمَع اًمدُّ

ـْ  وَمَ٘م٤مَل  ـِ  َبـُقَظْبدِ  ُيَ٘م٤مُل هَلُْؿ   ،َبـِل ُزْهَرةَ طَملٌّ ُِم ـْب  :   ُزْهَرةَ ْب ـَ ُأمِّ قَمٜم٤َّم  َكؽِّ         ،  َظْبدٍ  اْب

                                                 

 . (4/490) : اًمتٝمذي٥م  ( 2/570 )  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: ( 6/207)  اًمٕمزيز: يٜمٔمر ()

 . (491/ 4): اًمتٝمذي٥م  (2/572): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم   (6/212)اًمٕمزيز   : يٜمٔمر ()

   .(140)ص  (5)

  . (613 - 7/612 ) ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ:  (4/550)اعمدوٟم٦م : يٜمٔمر ()

٥م سمٛمٕمٜمك  ()  :          (2/792)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م و إصمر : يٜمٔمر  ].           َٟمحر وَأسمِٕمد :  ٟمٙمر

 [ . (14/348)ًم٤ًمن اًمٕمرب 

إطمٞم٤مء اعمقات ]

اًم٘مري٥م ُمـ 

 [اًمٕم٤مُمر

 

ُم٤مأطمٞم٤مه ]

 [ اًمٙم٤مومر
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ِلُّ  ِٕمٞمِػ  )) : ص وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ َٓ ُي١ْمظَمُذ ًمِٚمْمَّ ٦ًم  ُس ُأُمَّ َٓ ُيَ٘مدر وَمِٚمَؿ اسمَتَٕمَثٜمَِل اهللُ إَِذْن ، إِنَّ اهللَ 

ُف  اؾِِعلُّي  َرَواُه  ،((ومِٞمِٝمؿ طَم٘مُّ ـْ طَمدي٨ِم  :  ( ) افَبْقَفِؼلُّي  صُمؿَّ افشَّ ـِ ُِم َل ْب ـِ  ، َجْعَدةَ  حَيْ  قَم

ِل  اًمَٙم٤مِف  ،    ُُمْرؾَمالً ص اًمٜمٌَّ ٥ْم سمَِٙمْنِ        .َوَٟمٙمر

                       َوٟمِّْمُٗمَٝم٤م ،ًا قَم٤مُِمر  ٟمِّْمُٗمَٝم٤ماَدِديـَةُ يَم٤مَٟم٧ِم  : َأُبق افطَّقِِّب ىَم٤مَل اًمَ٘م٤ميِض       

ـَ َمْسُعقدٍ َوَأىْمَٓمَع ،  اخلََراَب إَْكَصارَ وَم٠َمىْمَٓمَع ،  ًا ظَمَراب  ،                          سَملْمَ فَمْٝمَراٟمِٞمِٝمؿ   ُِمٜمْفُ اْب

  .سْمَٕم٤مَدُه إِ وَم٠َمَراُدوا 

ـْ  :  خُمَْتَكِ اُدَزينِّ َوَوىَمَع ذِم    ـِ  ُيَ٘م٤مَل هَلْْؿ   َبـِل ُظْذَرةَ  وَمَ٘م٤مَل طَملٌّ ُِم  ُزْهَرةَ  َبـُق َظْبِد ب

ـْ  ـْ هَمَٚمِط : وَمِ٘مٞمَؾ ،  ُؿَرْيشٍ ُِم ـَ ُظْذَرةَ  َبـُق :  افَؼايِض ُحَسْغ ىَم٤مَل   ،اُدَزيِنِّ إِنَّ َذًمَِؽ ُِم  ُِم

ـْ ُزْهَرةَ  َبـُق وَ  ،إَْكَصارِ  ـِ َوُهْؿ َرْهُط ،  ُؿَرْيشٍ  ُِم ـِ ب مْحَ .    َظْقٍف  َظْبِدافرَّ

                                                 

 . (1502)، ح  (229 /3 ) : ُمًٜمد اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل (89-5/88)إم   ()

يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ،  سم٤مب ؾمقاٌء يمؾ ُمقاٍت ُٓم٤مًمؽ ًمف أيـ يم٤من ،  (6/241)  ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ()

 ُمقصقًٓ سم٢مؾمٜم٤مٍد ىم٤مل  ،(10534) ح ، (222 /10) وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،(11581)ح

       . (ىمقي) : (4/1957) شمٚمخٞمص احلٌػمالقمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

              مل يٚمؼ: سمـ ُمٕملم وأسمق طم٤مشمؿ اهق حيل سمـ ضمٕمدة سمـ هٌػمة سمـ أيب وه٥م اعمخزوُمل ، صم٘م٦ٌم ، ىم٤مل  (4)        

:                          ( 2/363) اًمٙم٤مؿمػ:  ( 1/588 )  شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م:يٜمٔمر  ].                 وإٟمام ُيرؾمؾ قمٜمف  ،سمـ ُمًٕمقدا

.   [  ( 1/297) ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ

وٓي٘م٤مل ًمٕمؾ حيٞمك ؾمٛمٕمف ُمـ اسمـ  )  :(4/1957) شمٚمخٞمص احلٌػمالىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم  ()          

    .(  وم٢مٟمف مل يدريمف :ُمًٕمقد

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (م ُمٜمف) : ( ك )  ذم()

اظمتٍم سمف يمت٤مب إم ًمِمٞمخف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ، وٟمٔمرًا ًمتٛمٙمٜمف ُمـ أىمقال خمتٍم اعمزين ، و (185 ) ()

ؿمٞمخف أصٌح يمت٤مسمف سمداي٦م اعمّمٜمٗم٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، وم٢مذا ُأـمٚمؼ اعمختٍم ومٝمق اعمراد ، يَمُثَرت ذوطمف 

:              يٜمٔمر ].   وأصٌح٧م ُمقؾمققم٤مٍت ًمٚمٗم٘مف واخلالف : أسمرزه٤م احل٤موي ًمٚماموردي ، واًمٜمٝم٤مي٦م ًمٚمجقيٜمل 
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ـَ َبـُق ُظْذَرَة وَ : ىُمْٚم٧ُم        قا ُِم ًُ ـَ  ،إَْكَصارِ ًَمْٞم اَم ُهْؿ ُِم ـِ   َوإِٟمَّ ٌُقَن إمَِم ،  افَقَؿ ًَ ـَ  ُظْذَرةَ ُيٜمْ ب

ِت  ـِ  َزْيِد افالَّ ـِ َرؾِْقَدَة ب ْؾِب َث ب ـَ ـِ  ـِ َثْعَؾِب  ْوٍر ب ـِ  ب ـِ ُؿَضاَظَة ب اِف ب ـَ ـِ إِ ـِ ُحْؾَقاِن ب ب

َرِ  ـِ مِحْ ـِ َشَبلِ َمافِؽ ب ـِ  ب ـِ َيْعُرَب   ب ـِ َيْشُجِب ب ـِ  َظْبُد اهللُِِمٜمُْٝمؿ  ،  َؿْحَطاٍن  ب ـُ َثْعَؾَبَة ب ْب

َح٤ميِبُّ  ُصَعرٍ  ـْ  ، ُزْهَرةَ  َبـِلَويم٤مَن طَمِٚمٞمَػ ،  اًمّمَّ ُف ُِم ُػ ،   َبـِل ُزْهَرةَ َوُأُمُّ َوَهَذا خُيَٗمر

٦ٌََم اخلَطَ  ًْ
٦ٌَُم إًَِمْٞمَٝم٤م،  اُدَزينِّ مَم أِ إِ ٟمِ ًْ َٓ َيُٙمقُن ظَمَٓم٠ًم َوشَمِّمحُّ اًمٜمر       .  وَمَ٘مْد 

                                                                                                                                               

 [ . (109)  :  اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ( 88) : اخلزائـ اًمًٜمٞم٦م  (56)اعمذه٥م قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م 

  هـ  ، أظمذ قمـ اًمِم٤مومٕمل 175 وًمد ؾمٜم٦م  ،  هق إؾمامقمٞمؾ سمـ حيٞمك سمـ إؾمامقمٞمؾ اعُمَزين اعمٍمي()

                ُمـ يم٤ٌمر اعمجتٝمديـ ، ،  ويم٤من ضمٌؾ قمٚمٍؿ ُمٜم٤مفمرًا  ،وٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد ، وروى قمٜمف اسمـ ظمزيٛم٦م واًمٓمح٤موي

                        ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى:يٜمٔمر  ]  .  هـ 264 شمقذم ؾمٜم٦م ، (اعمٜمثقر) و، (اعمختٍم) و، (اجل٤مُمع اًمٙمٌػم)ًمف 

       ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمِمػمازي:  ( 59 – 2/58 )  ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم:  ( 109-  2/93 )

( 97) . ] 

ـٌ ُمـ يمٚم٥م سمـ زيد اًمالتهؿ سمٜمق قمذرة  () .                               ُمـ اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م ،  ُمـ ىمْم٤مقم٦م  ،، سمٓم

 [ .    (2/768 ) ُمٕمجؿ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب:  (  359 )هن٤مي٦م إرب ذم ُمٕمروم٦م أٟم٤ًمب اًمٕمرب  : يٜمٔمر ]

 ٟم٦ًٌم إمم ُمْرو  ، اعمروذي :وخيٗمػ ومٞم٘م٤مل  هق احلًلم سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًم٘م٤ميض اعمْروُروذيُّ ،()

وذ ، وذ اؾمؿ ًمٚمٜمٝمر ،ُمديٜم٦م سمخراؾم٤من اًمرُّ  أئٛم٦ٌم  يدهاًم٘مٗم٤مل اعمروزي ، وخترج قمغمبشمٗم٘مف   يٙمٜمك أسم٤م قمكم ،   ، واًمرُّ

ـمٌ٘م٤مت : يٜمٔمر  ].  هـ  462، شمقذم ؾمٜم٦م  (اًمتٕمٚمٞم٘م٦م)ًمف   وهمػمهؿ ،  ، واًمٌٖمقي ، واعمتقزم ،ُمٜمٝمؿ إُم٤مم احلرُملم

:  ( 245 - 2/244 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم:  (  358 – 4/356) اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى

    [ .(197-1/196)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي 

   .واعمٓمٌقع ُم٤مُأصم٧ٌم( س)و ( م )  وذم، (صٕمر : )( ك )  ذم()

           طمٚمٞمٌػ ًمٌٜمل زهرة ، ،  ُمـ سمٜمل قمذرة  ُصَٕمػم اًمُٕمْذري ،قمٌد اهلل سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ   هق اًمّمح٤ميب()

   ، وضمٝمف ورأؾمف قم٤مم اًمٗمتح ودقم٤م ًمفصيٙمٜمك أسم٤م حمٛمد ، ُوًمد ىمٌؾ اهلجرة سم٠مرسمع ؾمٜملم ، ُمًح رؾمقل اهلل 

:  (1018  /2 )  اإلص٤مسم٦م: ( 441 -440 ) آؾمتٞمٕم٤مب: يٜمٔمر ] .           وىمٞمؾ همػم ذًمؽ ،هـ 87شمقذم ؾمٜم٦م 

 [ . (562/ 2 )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م 
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ـْ   َ َبـُقُزْهَرةوَ  ـُ احَلاِرِث وَ ،  سماَِل ؿَمٍؽ ُؿَرْيشٍ ُِم ـُ ُزْهَرَة ُهَق َظْبُد ب                           َظْبُد ْب

ـُ ا ـِ َظْقٍف َوُهَقضَمدُّ  ،  ُزْهَرةَ  ب ـِ ب مْحَ ـُ َمْسُعقدٍ  ، َظْبِد افرَّ ـْ َواْب           ، ُؿَرْيشٍ  ُِم

ـَ ، جُم٤َمَوَرشَمُف   َٓ شَمْٙمَرهُ ُؿَرْيَشاً َواًمٔم٤َّمِهُر َأنَّ  َـّ َذًمَِؽ احلَلَّ عَم٤مَّ يَم٤مُٟمقا ُِم ـِ َوًَمِٙم                        ،افَقَؿ

ـَ  ُهؿْ وَ  ٌُقَن ُِم ـِ َمْسُعقدٍ وَمَٙمِرُهقا جُم٤َمَوَرَة  ؾَمَٙمٜمُقا سَمْٞمٜمَُٝمؿ،  إَْكَصارِ  ىَمِري    . اْب

ْورَ : َوىَمْقًُمُف        ِذي يَم٤مَن ُدوَرًا  : َُمْٕمٜم٤َمهُ  : َأىْمَٓمَع اًمدُّ ِذي ؾَمَٞمِّمػُم ُدوَراً ، اخلََراُب اًمَّ   ،َواًمَّ

ِلر ، وَمَذًمَِؽ اخلََراُب َُمَقاٌت  ـْ َأىْمَٓمَٕمُف إطِْمَٞم٤مِئِف  إِْذٌن ذِم  : ًَمفُ صَوإىِْمَٓم٤مُع اًمٜمٌَّ َ
َوخَتِّْمٞمٌص عمِ

٤مُه سمِفِ  هِ  ، إِيَّ ـْ هَمػْمِ                        :    َأُبق إِْشَحاَق اَدْرَوِزيُّي َوىَم٤مَل  ،  َوَيِّمػُم اعُمْ٘مَٓمُع َأطَمؼَّ سمِِف ُِم

.  إِنَّ َهَذا اإِلىْمَٓم٤مَع يَم٤مَن إقَِم٤مَرًة 

                                                 

ـٌ ُمـ:  سمٜمق زهرة ()  ُمٕمجؿ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب: يٜمٔمر ].    يمالب ، ُمـ ىمريٍش ُمـ اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م ُمرة سمـ ي سمـسمٓم

 [. ( 94) : هن٤مي٦م إرب  ( 2/482 )

احل٤مرث وقمٌد ُمٜم٤مف ، واحل٤مرث يم٤من ًمف أرسمٕم٦ٌم ُمـ اًمقًمد ُمٜمٝمؿ قمٌد : : يم٤من ًمزهرة ُمـ اًمقًمد  ()

[ . (59) : مجٝمرة أٟم٤ًمب اًمٕمرب  (94)هن٤مي٦م إرب : يٜمٔمر ]. قمٌُد سمـ زهرة : ومُٞمٜم٥ًُم أطمٞم٤مٟم٤ًم جلده : ومٞم٘م٤مل 

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (هؿف) : ( ك )  ذم()

  .( 3/623 ) اعمٝمذب:  (6/219): اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز  ( 7/493 )  اًمٌٞم٤من: يٜمٔمر ()

 = هق إسمراهٞمؿ سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اعمروذي ، وأصٚمف ُمـ ىمري٦م ومٚمخ٤مر : ُمـ ىمرى ُمرو اًمروذ ، (7) 

هـ ، شمٗم٘مف سم٠ميب اعمٔمٗمر اًمًٛمٕم٤مين وأيب قمٌد اهلل اًمدىم٤مق ، اٟمتٝم٧م إًمٞمف اًمرئ٤مؾم٦م ذم اًمٕمٚمؿ                          453 وًمد ؾمٜم٦م =

.                             هـ سمٛمٍم 536، ىمتؾ ؾمٜم٦م  (ذح خمتٍم اعمزين )سمٌٖمداد ، وص٤مرت اًمرطمٚم٦م إًمٞمف ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ، ًمف 

ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم                               : (32-7/31)اًمٙمؼمى اًمِم٤مومٕمٞم٦م ـمٌ٘م٤مت:يٜمٔمر]

: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي    ( 108 ): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمِمػمازي  (  299 -1/298 )

(2/208 ). ]   



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

سَملْمِ  :  وَمْرعٌ        ، َوسماَِلٌد وُمتَِح٧ْم ، سماَِلٌد َأؾْمَٚمَؿ قَمَٚمْٞمَٝم٤م َأْهُٚمَٝم٤م ، سماَِلُد اإِلؾْماَلِم قَمغَم رَضْ

تِل  ُشقلِ ُِمْثُؾ  : افَؼايِض َأُبق افطَّقِِّب ىَم٤مَل ، ؾْمَٚمَؿ قَمَٚمْٞمَٝم٤م َأْهُٚمَٝم٤م أَ وَم٤مًمَّ َوىَم٤مَل   ،   ص َمِديـَِة افرَّ

ُه  َْهِٚمفِ ، َوَبْقُت اَدْؼِدسِ : هَمػْمُ ِٕ .   َواعَمَقاُت قَمغَم َُم٤م َُم٣َم  ، وَم٤مًْمَٕم٤مُِمُر 

ِذي وُمتَِح        ٤م اًمَّ ٤م َأْن ُيْٗمَتَح قَمٜمَْقًة َأْو ُصْٚمَح٤ًم ، َوَأُمَّ ، وَم٢مِْن وُمتَِح قَمٜمَْقًة وَم٤مًمَٕم٤مُِمُر هَمٜمِٞمَٛم٦ٌم ، وَم٢مُِمَّ

ِذي ىَم٤مشَمُٚمقا ، قَمَٚمْٞمِف وَمُحْٙمُٛمُف طُمْٙمُؿ َُمَقاِت َداِر اإِلؾْماَلِم  يَم٤مَن مَلْ ُيَ٘م٤مشَمُٚمقا َواعَمَقاُت إِنْ  ٤م اًمَّ َوَأُمَّ

ـَ اعَمَقاِت  رِ وَمَٝمْؾ شَمُٙمقُن اعُمَ٘م٤مشَمَٚم٦ُم قَمَٚمْٞمِف ، قَمَٚمْٞمِف ُِم افتََّحجُّي َٓ ؟ ومِٞمفِ  ،ـَ  : َوضْمَٝم٤مِن   َأْم 

ُٝماَم  َر ىَمْد َيُٙمقُن سم٤ِمًْمَٕمَٛمؾِ : َأَصحُّ َنَّ اًمتََّحجُّ
ِٕ ، اإِلَُم٤مِم   يَم٢مىِْمَٓم٤معِ هِ  َوىَمْد َيُٙمقُن سمَِٖمػْمِ  ،َٟمَٕمْؿ : 

. قَمَٚمْٞمِف ُِمْثُٚمُف  ًَم٦مُ َت وَم٤معُمَ٘م٤م

ِر ىُمْٚمٜم٤َم        ُف يَم٤مًمتََّحجُّ َر َأٟمَّ رَ  :َوضْمٌف َوِٕمٞمٌػ :  وَم٢مَِذا شَمَ٘مرَّ َوقَمغَم َهَذا ،  ُيْٛمَٚمُؽ سمِِف  َأنَّ اًمَتَحجُّ

رِ  ، َيُٙمقُن هَمٜمِْٞمَٛم٦ًم سماَِل إؿِْمَٙم٤ملٍ  ُف َٓ َيْٛمِٚمُؽ سم٤ِمًمتََّحجُّ ِحٞمُح اعَمِْمُٝمقُر َأٟمَّ ـْ َيُٙمقُن  ،َواًمّمَّ  َوًَمِٙم

هِ  ـْ هَمػْمِ ُٝماَم ، ُع ؟ َوضْمَٝم٤مِن امَم َهَذا َهْؾ ُي٥َم عَ  وَ  ،َأطمؼَّ سمِِف ُِم ُف ًَمْٞمَس : َأَصحُّ َٟمَّ ِٕ  : َٓ             

.   سمِـَٛمْٛمُٚمقكٍ 

                                                 

: اًمٕمزيز                                  ( 614-612 /3) : اعمٝمذب  ( 572- 570/ 2)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم : يٜمٔمر ()

( 6/ 207-212 ).  

ر  (2)            :   (4/42 )ًم٤ًمن اًمٕمرب  ]      .أن ييب قمغم إرض ُمٜم٤مرا ً يٛمٜمٕمٝم٤م سمف قمـ همػمه : اًمتحجُّ

 . [ (373)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط 

 . (210 - 6/209 )  اًمٕمزيز: يٜمٔمر ()

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (اعمتحجر) : (ك  )  ذم()

 . ( 2/496 )  ُمٖمٜمل اعمحت٤مج: (7/485)  اًمٌٞم٤من :  يٜمٔمر ()

 أىم٤ًمم  ]

سمالد اعمًٚمٛملم 

ُمـ طمٞم٨م 

 [اإلطمٞم٤مء 
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٤ٌَمعُ ،   َٟمَٕمْؿ  : -َأيِب إِْشَحاَق َو ىَمْقُل هُ  وَ  -َواًمث٤َّميِن        وَمَٕمغَم َهَذا ، رِ طَمؼُّ اًمـَتَح٩مُّ  وَمِٕمٜمَْدُه ُي

اؾِِعلُّي  افَؼايِض َأُبق افطَّقِِّب ىَم٤مَل               ، َيْٛمِٚمُٙمُف اًمَٖم٤مٟمُِٛمقَن ، َيِّمػُم هَمٜمِٞمَٛم٦ًم : ا ُهؿَ َوهَمػْمُ  َوافرَّ

ِذي ـْ  َوَيِّمػُم اعَمَقاُت اًمَّ َ :  مُجَْٚم٦ِم اًمَٖمٜمِٞمَٛم٦مِ  َذسمُّقا قَمٜمُْف ُِم َر َأْرَو٤ًم  ََأيِب إِْشَحاقنَّ قِمٜمَْد ِٕ  إَِذا حَتَجَّ

ٌَْٞمعُ    . افَؼايِض َأُبق افطَّقِِّب  َُم٤م ىَم٤مًَمُف مَم َوَيْٛمِٚمُٙمَٝم٤م اعُمِْمؽَمْي عَ  ، صُمؿَّ سَم٤مقَمَٝم٤م َيِّمحُّ اًم

٥ٌٌَم ُيَتَٛمٚمـَُّؽ سمِِف يَماَم  ٥ٌٌَم ُيَتَٛمٚمَُّؽ سمِِف أَ / ب85/ َوآهْمتِٜم٤َمُم ؾَم اَء ؾَم َ وَمَٕمغَم َهَذا ، نَّ اًمنمر

                              َواًمَٗمْرُق سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ طَمؼر اًمَٙمْٚم٥ِم ، َيُٙمقُن اعَمَقاُت طُمْٙمُٛمُف طُمْٙمَؿ اًمَٕم٤مُِمِر 

َيْدظُمُؾ ذِم اًمَٖمٜمِٞمَٛم٦ِم - إَِذا يَم٤مَن ذِم اًمَٖمٜمِٞمَٛم٦ِم يِماَلٌب  َٓ َح سمِِف ، طَمْٞم٨ُم  اجُلْرَجايِنُّي يَماَم َسَّ
 -  :

ٌَُؾ اًمٜمَّْ٘مَؾ  َٓ َي٘م ِر قِمٜمْدَ ، َأنَّ طَمؼَّ اًمَٙمْٚم٥ِم  ٌَْٞمَع  َأيِب إِْشَحاَق  َوطَمؼُّ اًمَتَحجُّ ٌَُؾ اًم  َهَذا قَمغَم ، َيْ٘م

٤م قَمغَم  ، إِْشَحـاَق  َأيِب َرْأِي                       وَم٢مِنَّ َذًمَِؽ اعَمَقاِت َيّمػِمُ ًمِْٚمَٖم٤مٟمِِٛملَم سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم  اَدْذَهِب َأُمَّ

ُروُه  َٓ َيْٛمِٚمُٙمقَٟمفُ ، َُم٤م حَتَجَّ ٞمقهُ :  َوًمإِِلَُم٤مِم َأْن َي٘مقَل هَلُؿ   ،َو  َوإَُِم٤م َأْن شَمْروَمُٕمقا  ،إَُِم٤م َأْن حُتْ

يُمؿ :َأْيِدَيُٙمؿ قَمٜمْفُ  .   ًمُِٞمْحِٞمَٞمُف هَمػْمُ

ـْ اَداَوَرِديُّي  َوَحَؽك       َوطَمَٙمك ،  يـِليَوَأيِب َحاِمٍد اإِلْشِػَرا  ،َأيِب إِْشَحاَق  َهَذا قَم

َل  ـْ  -َوُهَق اًمَ٘مْقُل سم٤ِمعمِْٚمِؽ   -إَوَّ                  ،  َوَأيِب افَػقَّاضِ   َأيِب َحاِمٍد اَدْروُروِذيُّي  قَم

                                                 

 . (6/210 )  اًمٕمزيز:  ( 2/496 ) ُمٖمٜمل اعمحت٤مج:  ( 3/618 )  اعمٝمذب:  يٜمٔمر ()         

 . (6/210)اًمٕمزيز : يٜمٔمر  (3) 
 

                 أيب إؾمح٤مق اًمِمػمازي ،ب هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد اجلرضم٤مين  ، يٙمٜمك أسم٤م اًمٕم٤ٌمس ، شمٗم٘مف ()

.  هـ 482 وهمػمه٤م ، شمقذم ؾمٜم٦م ، (اًمتحرير) و، (اًمِم٤مذم) و، (اعمٕم٤مي٤مة) ، ًمف  يم٤من ىم٤موٞم٤ًم سم٤مًمٌٍمة وُمدرؾم٤ًم هب٤م

:  ( 2/260 )  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم:  ( 76-  4/74 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: يٜمٔمر ]

   [ .(1/167)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي 

 ( .وهق إصح : )، وىم٤مل  (2/571)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  :يٜمٔمر  (5)         

 . (503 – 7/502 )   احل٤موي:يٜمٔمر   () 
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ِروَمُٝمقَ  :بِاَدْذَهِب وَم٢مَِذا ىُمْٚمٜم٤َم  ُف يَم٤معُمَتَحجَّ ٤مهُ  يَماَم ًَمقْ   َوُهَق َأٟمَّ ِهؿ  ،َأىْمَٓمَٕمُٝمؿ اإِلَُم٤مُم إِيَّ  وَمَٚمْٞمَس ًمَِٖمػْمِ

ِٞمَل ُِمٜمُْف ؿَمْٞمئ٤ًم   َأْرسَمَٕم٦ِم َأمْخ٤َمؾِمفِ ، َأْن حُيْ
ِ
َْهؾِ  ، َوًمِْٚمَٖم٤مٟمِٛملَم طَمؼُّ إطِْمَٞم٤مء ِٕ   َو

ِ
اخلُُٛمِس طَمؼُّ إطِْمَٞم٤مء

َوًَمق َأقْمَرَض سَمْٕمُض  ،اخلُُٛمِس َأطَمؼُّ سمِِف  وَم٢مِْن َأقْمَرَض اًمَٖم٤مٟمُِٛمقَن وَم٠َمْهُؾ  )، اخلُُٛمسِ 

٤ٌَمىُمقَن َأطَمؼُّ  ِٚمٛملمَ  ، اًمَٖم٤مٟمِٛملَم وَم٤مًم ًْ ـَ اعُم ـْ َأطْمَٞم٤مُه ُِم .   ( َوًَمقَأقْمَرُوقا مَجِٞمَٕم٤ًم َُمَٚمَٙمُف َُم

ٌِٞمِؾ إؿِْمَٙم٤مٌل وُّ  ذِم شَمَص ):   افـََّقِويُّي ىَم٤مَل        ًَّ ـِ اًم ٤ميِملِم َواسْم ًَ   :ِر إقِْمَراِض اًمَٞمَت٤مَُمك َواعَم

 
ِ
ُر ذِم اًمَٞمَت٤مَُمك َأنَّ َأْوًمَِٞم٤مَءُهؿ مَلْ َيَروا هَلُؿ طَمّٔم٤ًم ذِم اإِلطْمَٞم٤مء ٤ٌَمىِملمَ  ،ُيَتَّمقَّ               ،  َوَٟمْحقُه ذِم اًم

ٌََٕم٤ًم  اؾِِعلُّي  ،َأيِب افطَّقِِّب  فِْؾَؼايِض َوَهَذا َذيَمْرشُمُف ُهٜم٤َم شَم ٤مِر  َوافرَّ ِؿ َأَرايِض اًمُٙمٗمَّ ًْ  َذيَمَرُه ذِم ىِم

ِٚمٛملَم قَمٜمُْف إَِذا اؾمَتْقًَمْٞمٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف  ًْ ِذي َيُذسمُّقَن اعُم َٝم٤م ، ذِم اعَمَقاِت اًمَّ َوَذيَمَر ومِٞمِف ُوضُمقَه٤ًم َأَصحُّ

                                                                                                                                               

وذ ، ، اعمروذي :وخيٗمػ ومٞم٘م٤مل ، هق أمحد سمـ سمنم سمـ قم٤مُمر اعمروروذي  ()  ُمديٜم٦م   ٟم٦ًٌم إمم ُمْرو اًمرُّ

وذ اؾمؿ ًمٚمٜمٝمر  ،سمخراؾم٤من                      ، ُمـ أصح٤مب أيب إؾمح٤مق ، ًم٘م٥م سم٤مًم٘م٤ميض ، و يٙمٜمك سم٠ميب طم٤مُمد، واًمرُّ

                  اًمٗمٞم٤مض اًمٌٍمي  ، و وأب ،أطمد رومٕم٤مء اعمذه٥م وقمٔمامئف ، وُمـ أقمٞم٤من شمالُمذشمف أسمق إؾمح٤مق اعمٝمراين

 ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م :يٜمٔمر  ] .   هـ 362 شمقذم ؾمٜم٦م  ،(اجل٤مُمع ذم اعمذه٥م)ًمف   ، وقمٜمف أظمذ وم٘مٝم٤مء اًمٌٍمة 

  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م:  ( 138  -1/137 )  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم: ( 13- 3/12 ) اًمٙمؼمى

 [ . ( 110- 109 )ًمٚمِمػمازي 

        .  (س)و( م)، واعمث٧ٌم ُمـ  ( اًمٕم٤ٌمس )  :( ك) ذم (3)         

ي ، درس سم٤مًمٌٍمة ز، ص٤مطم٥م اًم٘م٤ميض أيب طم٤مُمد اعمرو  هق حمٛمد سمـ احلًـ سمـ اعمٜمتٍم اًمٌٍمي(4)           

 وممـ أظمذ قمٜمف  ، ؿمٞمخف اعمروزي  أًمٗمف: واجل٤مُمع  ( اًمالطمؼ سم٤مجل٤مُمع )  أظمذ وم٘مٝم٤مؤه٤م ، وُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمفهوقمـ

ٞمَٛمري  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ : (164  – 1/163 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم: يٜمٔمر  ]    .اًمّمَّ

.    [ ( 114 ) ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمِمػمازي:  (1/146 )  اًمّمالح
 

 . (7/502 )  احل٤موي اًمٙمٌػم:يٜمٔمر ()

. سمتٍمف يًػم  (2/571)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  ()

 . (2/572)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  ()

 ( 210 – 209 /6 ) اًمٕمزيز:   يٜمٔمر()
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 يَم٤معمْٕمُٛمقِر :  َواًمث٤َّميِن  ،َهَذا
ِ
٤م َٟمْٛمِٚمُٙمُف سم٤ِمٓؾْمتِٞماَلء َٓ ُيِٗمٞمُد اعمِْٚمَؽ : َواًمث٤َّمًم٨ُِم ، َأٟمَّ ُف                    َأٟمَّ

رَ  َٓ اًمتََّحجُّ ـْ َأطْمَٞم٤مُه َُمَٚمَٙمفُ :اإِلؾْماَلِم   وَمُٝمَق يَمَٛمَقاِت َدارِ ،َو     .(  َُم

ـْ يَماَلِم        اؾِِعلِّ َوُِم قَرشَملِم افَؼايِض َوافرَّ َوَأنَّ طُمْٙمَؿ اعَمَقاِت ،  ُيْٕمَرُف قُمُٛمقُم احلُْٙمِؿ ًمِٚمّمُّ

ٌَْؾ عْ َب  َوعَم٤َّم يَم٤مَن يَمَذًمَِؽ اؾْمَتحؼَّ ، آهْمتِٜم٤َمِم إَِذا اؾْمَتْقًَمْٞمٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف َوطْمَدُه  َد آهْمتِٜم٤َمِم يَمُحْٙمِٛمِف ىَم

َُمفُ  . َوَٟمْذيُمَرُه َه٤م ُهٜم٤َم َأْن ُٟمَ٘مدر

٤م       ِذي وُمتَِح ُصْٚمَح٤مً  وَم٠َمُمَّ اُر ًَمٜمَـ٤م َصحَّ  :اًمَّ             ،   وَم٢مِْن َص٤محَلٜم٤َمُهؿ قَمغَم َأْن شَمُٙمقَن اًمـدَّ

        َوَُمَقاشُمُف يَمَٛمَقاِت  ،قَم٤مُِمُرُه يَمَٕم٤مُِمِر َداِر اإِلؾْماَلمِ ، اإِلؾْماَلِم  َواحْلُْٙمُؿ يَم٤محلُْٙمِؿ ذم َدارِ 

ِف ، اإِلؾْماَلِم  َدارِ  ًِ  ذِم َأْرسَمَٕم٦ِم َأمْخ٤َمؾِمِف َومُخُ
ِ
، َوَُم٤م حَيُّْمُؾ سم٤ِمعُمَّم٤محَل٦َِم طُمْٙمُٛمُف طُمْٙمُؿ اًمَٗملء

.   َأُبق افطَّقِِّب يَمَذا ىَم٤مَل اًمَ٘م٤ميِض 

اؾِِعلُّي َوطَمَٙمك        َٝم٤م ،  صَماَلصَمـ٦َم َأْوضُمـٍف  افـرَّ ِٞمٞمِف : َأَصحُّ  حُيْ
ِ
َْهِؾ اًمَٗملء ِٕ ٌر  ُف ُُمَتَحجَّ َأٟمَّ

ُف ذَمٌء :  َواًمث٤َّميِن  ،اإِلَُم٤مُم هَلُؿ إِْن ؿَم٤مءَ  ٍر : َواًمث٤َّمًم٨ُِم ، َأٟمَّ َٓ ُُمَتَحجَّ  َو
ٍ
ُف ًَمْٞمَس سمَِٗملء َوَهَذا ، َأٟمَّ

ِذي ىَم٤مًَمُف  اًمث٤َّمًم٨ُِم  اًمَقضْمفُ  ِذي ىَم٤مًَمُف ،  افَؼايِض َأُبق افطَّقِِّب ُيِْمٌُِف َأْن َيُٙمقَن ُهَق اًمَّ َـّ اًمَّ َوًَمِٙم

اؾِِعلُّي   .  َأَصحُّ افرَّ

ْٚمِح وَمُحْٙمُٛمُف طُمْٙمُؿ  إِٟمَّفُ  :   اَداَوْرِديُّي َوىَم٤مَل                        إَِذا ُوؿَّ اعَمَقاُت إمَِم اًمَٕم٤مُِمِر ذِم اًمّمُّ

. َوإِْن َأهْمَٗمَٚمُف وَمَٙمَٛمقاِت َداِراإِلؾْماَلِم ، قَمٜمُْف  َُم٤مَيُذسمُّقنَ 

                                                 

 . ( 504/ 7)  احل٤موي اًمٙمٌػم: ( 2/490 ) ُمٖمٜمل اعمحت٤مج:  (2/572)  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: يٜمٔمر ()

 . (210/ 6 )  اًمٕمزيز:يٜمٔمر ()

 . (504 /7 )  احل٤موي:يٜمٔمر ()

 طمٙمؿ  ]

   إطمٞم٤مء

 ُم٤مومتح

 [ صٚمح٤م 
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ٌُْذًُمقَٟمُف َصحَّ دَّ  َوإِْن َص٤محَلْٜم٤َمُهْؿ قَمغَم َأْن شَمُٙمقَن ال  َي
ٍ
 َواعَمَقاُت  ، َواًمَٕم٤مُِمُر هَلُؿ ،اُر هَلُؿ سمٌَِمء

ـْ َأطْمَٞم٤م ُِمٜمُْٝمؿ ؿَمْٞمَئ٤ًم َُمَٚمَٙمُف :يَم٤مَن قَمَٚمْٞمِف  قَمغَم َُم٤م ِٚمُؿ مَلْ َيْٛمِٚمْٙمفُ ،  َُم ًْ  سمِِخاَلِف  ،َوإِْن َأطْمَٞم٤مُه اعُم

 وَم٢مِ  ،  َداِر احَلْرِب 
ِ
٤م مُتَْٚمُؽ سم٤ِمًمَ٘مْٝمِر وَمُٛمِٚمَؽ َُمَقاهُت٤َم سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء هنَّ
افَؼايِض َأُبق   َهَٙمَذا ىَم٤مَل : 

.  ِ افطَّقِّب

اؾِعِ  َوَأـْمَٚمَؼ        ِذي َيُذسمُّقنَ  يُّي افرَّ ٤مِر اًمَّ ِٚمٛمقَن  ذم َُمَقات َداِر اًمُٙمٗمَّ ًْ َٓ َيْٛمِٚمُٙمُف اعُم ُف  قَمٜمُْف َأٟمَّ

 
ِ
ـِ ،   سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء ُف إَِذا يَم٤مَن سم٤ِم،    َأْومَم افَؼايِض َوَُم٤م َذيَمْرَٟم٤مُه قَم  قَمَٚمْٞمِف َيِّمػُم إلِ وَم٢مِٟمَّ

ِ
ؾْمتِٞماَلء

رِ    ، كَ يَم٤معْمُتَحجَّ
ِ
َٓ ُيْٛمَٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء َٛمَؾ يَماَلُم ؟ ْيَػ  ٌَِٖمل َأْن حُيْ اؾِِعلِّ وَمَٞمٜمْ قَمغَم ُصْقَرِة  افرَّ

ْٚمِح  ٦ًم  اًمّمُّ ٤مَه٤م ، ظَم٤مصَّ ٞمِؿ إِيَّ
ًِ  اًمتَّْ٘م
ِ
ىْمتَِْم٤مء ِٓ اَم َذيَمْرَٟم٤مَه٤م ُهٜم٤َم  ْقَرُة إِٟمَّ َٝم٤م، َوَهِذِه اًمّمُّ ٚمُّ  َوحَمِ

ٌَْٚمَٝم٤م ،اًمُٙمْٗمِر  ؾَمَٞم٠َميِت ذِم َدارِ  تِل ىَم .  سمِِخاَلِف اًمَّ

اؾِِعلِّ ذِم يَماَلِم  : َؾائَِدةٌ        ـَ  افشَّ ٞمُؿ إَْرِض إمَِم    إَْصَحاِب  َويَمثػٍِم ُِم ًِ          َظاِمرٍ شَمْ٘م

ٞمُٛمَٝم٤م إمَِم ،  َمَقاٍت وَ  ًِ ـِ عَ سم٤ِمْل بِاْفَغاِمرِ َوُيِريُد ،  َؽاِمرٍ  وَ َظاِمرٍ َوذِم يَماَلِم سَمْٕمِْمِٝمؿ شَمْ٘م ْي

             :َوَُمْٕمٜمَك قَم٤مُِمرٍ ، ظِماَلوُمُف / أ 86/ َواًمَٕم٤مُِمُر سم٤ِمًْمَٕملْمِ اعُمْٝمَٛمَٚم٦مِ ،    اعَمَقاَت  :اعُمْٕمَجَٛم٦مِ 

 َداومٍِؼ ،َُمْٕمُٛمقر 
ٍ
.  َُمْرِوٞم٦ٍَّم  :سمَِٛمْٕمٜمَك َوقِمْٞمَِم٦ٍم َراِوَٞم٦مٍ ،  َُمْدوُمقٍق  :سمَِٛمْٕمٜمَك  يَماَمء

                                                 

 أو أرايض اًمدوًم٦م  أو شمٖمٚم٥م ومٞمٝم٤م أطمٙم٤مُمٝمؿ ،اًمٙمٗم٤مراًمتل يتًٚمط قمٚمٞمٝم٤م سمالد  هل ال: دار احلرب ()

ُمٕمجؿ ًمٖم٦م :  ( 1/245 )اظمتالف اًمداريـ وآصم٤مره :  يٜمٔمر  ] . اًمٙم٤مومرة اًمتل أقمٚمٜم٧م احلرب قمغم اعمًٚمٛملم 

.  [  ( 182 ) اًمٗم٘مٝم٤مء

  .( 6/209  )  اًمٕمزيز: يٜمٔمر()

   .( 77 /5 )  إم:يٜمٔمر (3)  

 . (475 /7 )  اًمٌٞم٤من: ( 489 /4 )  اًمتٝمذي٥م: (185 ) خمتٍم اعمزين: يٜمٔمر  (4)         
 

  . (3/233 ) طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م:  (8/282)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر  ()

 .   (369): اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  ( 11/83 )  ًم٤ًمن اًمٕمرب: يٜمٔمر  (6)          
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ٌُْٚمُٖمُف اعَم٤مُء َوَيْٖمُٛمُرُه ،  َُمْٖمُٛمقٌر  :َُمْٕمٜم٤َمهُ  َُم٦مِ  اعُمْٕم٩َم سم٤ِمًمَٕملمِ  َؽاِمرٍ َويَمَذا        ، َوُهَق اًمَّذي َي

ٚمَٖم٦مِ  َٓ ُيَ٘م٤مُل ًَمُف  ،  َهَٙمَذا َأْصُٚمُف ذِم اًمُّ ٌُْٚمُٖمُف اعَم٤مُء  َٓ َي ِذي  َٓ قَم٤مُِمٌر : وَمَٕمغَم َهَذا اعَمَقاُت اًمَّ

َٓ هَم٤مُِمٌر    .َو

ٞمُؿ  وَمِحٞمٜمَِئذٍ        ًِ اؾِِعلِّ شَمْ٘م ـُ  افشَّ ًَ ُف َأؿْمَٛمُؾ  :َأطْم َٟمَّ ِٕ ـْ ،   ُف ضَمَٕمَؾ  ): اُظَؿرَ َوَوَرَد قَم  َأٟمَّ

َتِٛمُؾ  :َُم٦مِ عُمْٕم٩َم  سم٤ِمَوافَغاِمرُ ،  (  َؿِػقزاً  قَم٤مُِمٍر َأْو هَم٤مُِمٍر  َجِرْيِب قَمغَم   َُم٤م مَل ُيْزَرع مِم٤َّم حَيْ

َراقَم٦َم َوَيْٖمُٛمُرُه اعَم٤مءُ  َراقَم٦ِم  : َذًمَِؽ رُ  قُمؿَ وَمَٕمَؾ و ،  اًمزر َ اًمٜم٤َّمُس ذِم اًمزر .   ًمَِئالَّ ُيَ٘مٍمر

تِل وَمَتْحٜم٤َمَه٤م قَمٜمَْقًة َأْو ُصْٚمَح٤ًم  : َذيَمْرَٟم٤مُه ذِم َُمَقاِت إَْرضِ  سماَِم ظَمَرَج ًَمٜم٤َم  : َؾْرعٌ         اًمَّ

ٌََٚمِد ًَمٜم٤َم َٓ ُيْٓمَٚمُؼ إطِْمَٞم٤مؤُه ًمُِٙمؾر َأطَمٍد  :َواًم ُف  ـْ ،  َأٟمَّ :                                          قُمٛمقِم  َوُهَق ظَم٤مِرٌج قَم

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ُمٕمٜم٤مه ) : (ك)ذم  ()

 . (369): اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  ( 83 /11 )ًم٤ًمن اًمٕمرب :  يٜمٔمر ()

اعمٙم٤ميٞمؾ : يٜمٔمر  ].   شم٘مري٤ٌم 2 م1568ي٤ًموي ؾمتلم ذراقم٤ًم ذم ؾمتلم ذراقم٤ًم ، وي٤ًموي اجلري٥م ()         

  [ .(88): اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  ( 82 -  80 )وإوزان واًمٜم٘مقد اًمٕمرسمٞم٦م 

اعمٙم٤ميٞمؾ وإوزان واًمٜم٘مقد :  يٜمٔمر  ]  . 2 م154٫ 2: قمنم اجلري٥م ، ومٞمٙمقن شم٘مري٤ٌم :  اًم٘مٗمٞمز ()          

 [ . (416): اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (82 )اًمٕمرسمٞم٦م  

       ، سم٤مب ىمدر اخلراج اًمذي ووع قمغم اًمًقاد ، (9/136)أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  () 

 ومقوع قمغم يمؾ  ، ومٛمًح اًمًقاد ، سمٕم٨م قمثامن سمـ طمٜمٞمػاأن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ): سمٚمٗمظ  (18164)ح 

،  (6/435) وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف  : (ضمري٥م قم٤مُمٍر أو هم٤مُمٍر طمٞم٨م يٜم٤مًمف اعم٤مء ىمٗمٞمزًا أو درمه٤ًم 

: وأظمرضمف أسمق قمٌٞمد ذم                                        ( 32712 )سم٤مب ُم٤م ىم٤مًمقا ذم اخلٛمس واخلراج يمٞمػ ُيقوع ، ح 

ُؼ وهق اخلراج ،                          (1/136)إُمقال  ًْ ، سم٤مب أرض اًمٕمٜمقة شم٘مر ذم أيدي أهٚمٝم٤م ويقوع قمٚمٞمٝم٤م  اًمٓمَّ

 . (184 )ح 

 .  (319 /2) اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر (6)          

   . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (اُمؿ) : ( ك)  ذم()
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ـْ َأطْمَٞم٤م َأْرَو٤ًم َُمْٞمَت٦ًم  )) ًَمْٞمَس ومِْٞمَٝم٤م طَمؼُّ  )): َوظُمُروضُمُف سمَِ٘مْقًمِِف ذِم احلَِدي٨ِم أظَمِر ،  ((َُم

ِٚمؿٍ  ًْ َقادِ  َؾباَِلدُ   : (( ُُم تِل وُمتَِح٧م قَمٜمَْقةً  افسَّ امِ  َويَمَذا  ، اًمَّ    :  قَمغَم َُم٤م ُيَ٘م٤مُل باَِلُد افشَّ

ُْمٜم٤َمُه  . شَمُٙمقُن قَمغَم َُم٤م ىَمدَّ

ـَ اًمَٖم٤مٟمِٛملمَ        َتِٛمُؾ َأْن ُيَ٘م٤مَل  : َومَلْ ُيْٕمَٚمْؿ إقِْمَراُوُٝمؿ ،وَم٢مَِذا مَلْ ُيْٕمَٚمْؿ يَمْقُن اعُمْحِٞمل ُِم                 :  حَيْ

َتِٛمُؾ َأْن ُيَ٘م٤مَل ،  جَي٥ُِم اًمتََّقىمُُّػ طَمَتك َيثٌـ٧َُم  ِٞمَل  :َوحَيْ َٙم٤ًم سم٤ِمًْمُٕمٛمقِم طَمتَّك :  ًَمُف َأْن حُيْ ًُّ َ مَت

٧ٌَُم اعَمٜمُْع  نَّ اًمِٕمْٚمَؿ سمَِح٘مٞمَ٘م٦ِم احل٤َمِل َُمْٞمُئقٌس ُِمٜمُْف ، َيْث ِٕ  . َوُهَق اًمٔم٤َّمِهُر : 

َُم٤مُن اعَم٤ميِض  : َُمْٕمٜم٤َمَه٤م ىمـَطُّ  :  َؾائَِدةٌ           َواعَمِْمُٝمقُر ومِٞمَٝم٤م وَمْتُح اًمَ٘م٤مِف َوَوؿُّ  ،اًمزَّ
ِ
اًمٓم٤َّمء

ـْ َيُْمؿُّ اًمَ٘م٤مَف ، ًة دَ ُُمَِمدَّ  ـْ  ،َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ُػ اًمٓم٤َّمَء ُِم ـْ خُيَٗمر ٤م َوُِمٜمُْٝمؿ َُم   َوَأْصُٚمَٝم٤م ىَمُٓمط  ،مُهَ

تِل شَمِٚمٞمَٝم٤م  اًمَّ
ِ
 .  صُمؿَّ ُأْدهِمؿَ  ،سمَِٗمْتِح اًمَ٘م٤مِف َوَوِؿ اًمٓم٤َّمء

.   َوؾَمَٞم٠ْميِت شَمْٗمّمْٞمُٚمُف  ،إطِْمَٞم٤مؤَه٤م: َوقِماَمَرُة إَِرِض       

      

 

                                                 

اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  قمٜمد (ذم همػم طمؼ ُمًٚمٍؿ  ): مل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ ، ووضمدشمف سمٚمٗمظ  ()

                 ، يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ، سم٤مب ُمـ أطمٞم٤م أرو٤م ُمٞمت٦م ًمٞم٧ًم ٕطمد وٓ ذم طمؼ أطمد ومٝمل ًمف ،  (6/142)

. 123، وشم٘مدم خترجيف ص  (11557)  ح

 ، ؾمٛمل سمذًمؽ ا اعمراد هب٤م وٞم٤مع اًمٕمراق اًمتل اومتتحٝم٤م اعمًٚمٛمقن قمغم قمٝمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ()

إمم  ًمًقاده سم٤مًمزروع واًمٜمخٞمؾ ، ويم٤مٟمقا يًٛمقن إظمي ؾمقادًا واًمٕمٙمس  ، وطمد اًمًقاد ُمـ اعمقصؾ

٤ٌَّمدان    ُمٕمجؿ :يٜمٔمر  ]      .  ، وهل ضمٜمقيب اًمٕمراق إمم طمٚمقان قمرو٤مً  وُمـ اًمُٕمذي٥م سم٤مًم٘م٤مدؾمٞم٦م ـمقًٓ ، قم

   [  .(110): اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (407/ 2) : هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت  ( 88 – 85 /5)اًمٌٚمدان 

 . ( 1/375): اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م  ( 1/368 )اًمٕملم : يٜمٔمر  ()
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َف ومِٞمِف سمَِقىْمٍػ َوَٟمْحقِ هُ َوهَمػْمُ  َشَقاُد افِعَراِق  : َؾائَِدٌة ُأْخَرى  :  هِ  مِم٤َّم وُمتَِح قَمٜمَْقًة وشُمُّمـرر

ُٙمُف ، سَمِؾ اعَمَقاُت سَم٤مٍق قَمغَم إسَِم٤مطَمتِِف ، إِْن يَم٤مَن ومِٞمِف َُمَقاٌت مَلْ َيِْمَٛمِؾ اًمَقىْمُػ َذًمَِؽ اعَمَقاِت  َيَتَٛمٚمَّ

            وَم٢مَِذا َوضَمْدَٟم٤م َأْرَو٤ًم ، َواًمَقىْمُػ خَيَْتصُّ سماَِم َدظَمَؾ ذِم اًمَٖمٜمِٞمَٛم٦ِم َوُهَق اًمـَٕمـ٤مُِمُر ، ْن َأطْمَٞم٤مُه مَ 

طْمتاَِمِل َأْن شَمُٙمقَن يَم٤مَٟم٧ْم َُمَقاشَم٤ًم َوُأطْمِٞمَٞم٧ْم سَمْٕمَد اًمَقىْمِػ  ِٓ ـْ ًَمٜم٤َم َٟمْزقُمُف ُِمٜمُْف :  . سمَِٞمِد َُم٤مًمٍِؽ مَلْ َيُٙم

ِمْكَ إِنَّ : َوىَمْد ىِمٞمَؾ       
وَم٢مِْن َصحَّ َذًمَِؽ وَمَٞمُٙمقُن طُمْٙمُٛمَٝم٤م قَمغَم َُم٤م  ، َشَقاِد افِعَراِق ُِمْثَؾ  

َٓ شُمْروَمُع َيُد َأطَمٍد قَمامَّ سمَِٞمِدِه ، َذيَمْرَٟم٤مُه  ؾِمٞمَّاَم ، َو  ،: وَم٢مِنَّ اًمَٔم٤مِهَر َأنَّ َُمَٙم٤مهَن٤َم َُمَقاشَم٤ًم   افَؼاِهَرةُ َٓ

ـْ  ـِ َوىَمْد طُمِٙمَل قَم َد ب ُف ىَم٤مَل َحـَْبَؾ  َأمْحَ َقادِ ًَمْٞمَس ذِم :  َأٟمَّ                                      ،  َُمَقاٌت افسَّ

َقادَ إِنَّ : َوىِمْٞمَؾ ، َأَراَد اًمَٕم٤مُِمَر : وَمِ٘مٞمَؾ  ُف يَم٤مَن َُمْٕمُٛمقَرًا طِملَم َأظَمَذهُ افسَّ ِٚمٛمقَن َزَُم٤مَن   يُمٚمُّ ًْ اعُم

 .  ظَمِرسَم٦ٌم َٓ شُمقضَمُد ومِٞمِف ، ا رَ ُظؿَ 

اَكْت بَِباَلدِ  ): ىَم٤مَل        ـَ اٍر َؾَؾُفْؿ إِْحَقاؤَها  َوإِْن  ػَّ ـْ طُمُ٘مقِق  (ـُ ٤م ُِم هَنَّ
ِٕ  : 

ِٚمٛملَم ومِٞمِف ، َداِرِهؿ  ًْ َر قَمغَم اعُم َٓ رَضَ ـْ َأطْمَٞم٤م ))َوَهَذا َيْ٘مَتِ  ُدظُمقهَلُؿ ذِم قُمُٛمقِم  ، َو ،  (( َُم

ِؽ   اَداَوْرِديُّي وَ  ًُّ ـْ مَت ُِملر ذِم َدارِ   سم٤ِمًمُٕمٛمقمِ َأيِب َحـِقَػةَ َأضَم٤مَب قَم  اًمذر
ِ
                  ذِم إطِْمَٞم٤مء

 َواِرٌد  ،(( صُمؿَّ ِهَل ًَمُٙمؿ ُِمٜمرل )):  َوىَمْقًُمُف ،َيَ٘مُع سمِِف اعمِْٚمُؽ  َُم٤موَم٢مِنَّ اخلؼََمَ َواِرٌد ذِم  ) : اإِلؾْماَلمِ 

ـْ َيَ٘مُع ًَمُف اعمِْٚمُؽ  ِٚمٛملَم : وَمَّم٤مَر اخلؼََماِن ذِم اًمتَّْ٘مِديِر يَمَ٘مْقًمِِف ، ذِم ؿَم٠ْمِن َُم ًْ ـَ اعُم ـْ َأطْمَٞم٤م ُِم َُم

.  ( َأْرَو٤ًم َُمَقاشَم٤ًم وَمِٝمَل ًَمفُ 

                                                 

 . (3/498): ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  ( 6/205) : حتٗم٦م اعمحت٤مج  (4/298 )إم  :  يٜمٔمر()

 . (12/122) : اعمٖمٜمل ( 360/ 6)اإلٟمّم٤مف : يٜمٔمر  ()

 . (2/270 ) ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم ()

. سمتٍمف يًػم  (477- 476/ 7) احل٤موي ()

 إطمٞم٤مء ]

  اًمٙم٤مومر 

 [ذم سمالده 

ؾمقاد  ]

 [اًمٕمراق 
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َت٤مُج ُهٜم٤َم إمَِم َدًمِٞمٍؾ آظَمرَ  :اَداَوْرِديُّي وَم٢مِْن يَم٤مَن يَماَم ىَم٤مَل        ٤مِر اإِلطْمَٞم٤مَء ذِم َدارِ   حُيْ  َأنَّ ًمِْٚمُٙمٗمَّ

ُْؿ َيْٛمِٚمُٙمَقن سمِِف ،  اإِلؾْماَلمِ  ـُ َأْن ُيَ٘م٤مَل سم٤ِمًمُٕمٛمقمِ ، َوَأهنَّ ًَ ُِملر مِ   ،َوإطَْم   اإِلطْمَٞم٤مِءنَ َوَُمٜمِْع اًمذر

َّٓ اإِلؾْماَلمِ  ذِم َدارِ  . سمَِدًمِٞمٍؾ ظَم٤مصٍّ  إِ

٤مرٍ ) : َوىَمْقُل اعُمَّمٜمرِػ        ـْ سماَِلِد اًمُٙمْٗمِر  : َيِْمَٛمُؾ َداَر احلَْرِب ( سمٌِاَِلِد يُمٗمَّ َه٤م ُِم        ،  َوهَمػْمَ

ِحٞمُح  ُْمٜم٤َمَه٤م،  َوُهَق اًمّمَّ تِل ىَمدَّ ْقَرَة اًمَّ اُر  :َوَيِْمَٛمُؾ اًمّمُّ  إَِذا َص٤محَلْٜم٤َمُهْؿ قَمغَم َأْن شَمُٙمقَن اًمدَّ

٦ٌَِم إمَِم إطِْمـَٞم٤مِئِٝمؿ ،  هَلُؿ ًْ ظِماَلَف ذِم َذًمَِؽ سم٤ِمًمـٜمر َٓ َٞم٠ْميِت ، َو ًَ ٦ٌَِم إمَِم إطِْمَٞم٤مِئٜم٤َم وَم ًْ ٤م سم٤ِمًمٜمر   ،َوَأُمَّ

.   َوىَمْد َُمرَّ َرٌء ُِمٜمْفُ 

َذا ): ىَم٤مَل        ـَ َٓ َيُذبـُّيقَن اُدْسؾِؿَغ َظـَْفا  ُدْسؾِؿِ لَو َّا  اَكْت ِِم ـَ :  ( إَِذا 

٧ْم ُِمْٚمَٙمُٝمؿ، ًمُِٕمٛمقِم احلَِدي٨ِم  ًَ ٤َم ًَمْٞم هَنَّ
ِٕ  قَمَٚمْٞمَٝم٤م : 

ِ
َٓ مُتَْٚمُؽ سم٤ِمٓؾْمتِٞماَلء              َو

َيْدوَمُٕمقنَ  َٓ  ، قَمٜمَْٝم٤م /ب86/ َو
ٍ
ـْ هَمػْمِ إطِْمَٞم٤مء  ُِم

ِ
َُمْٕمٜمَك ًماِلؾْمتِٞماَلء َٓ  : َيُذبُّيقنَ َوَُمْٕمٜمَك ، َو

 .  َيْدوَمُٕمقنَ 

ِذي َيِٚمٞمٜم٤َم        ٤مُر ًمِْٚمِ٘مَت٤مِل قَمغَم ـَمَرِف اعَمَقاِت اًمَّ  َأْوقَمغَم  ،َيُذسمُّقَن قَمٜمْفُ م يُمٚمُّفُ وَ َوًَمْق َوىَمَػ اًمُٙمٗمَّ

ِذي َيكِم قِماَمَرهَتُؿ َأْو قَمغَم سَمْٕمِْمِف مِم٤َّم َوَراَءُهؿ ُِمٜمُْف إمَِم ، َيُذسمُّقَن قَمٜمُْف  َٓ م وَمُٙمٚمُّفُ  ـَمَرومِِف اًمَّ

َيُذسمُّقَن قَمٜمُْف إِ وَ ، ُهَق مِم٤َّم َيُذسمُّقَن قَمٜمُْف  قِماَمَرهِتِؿْ  َٓ ـُ ُٟمَ٘م٤مشمُِؾ ومِٞمِف مِم٤َّم  ٤م َأَُم٤مَُمُٝمؿ مِم٤َّم َٟمْح . ُمَّ

ِٚمٛملَم إطِْمَٞم٤مُؤُه  )َوىَمْد َأوْمَٝمَؿ يَماَلُم اعُمَّمٜمرِػ        ًْ ِذي َيُذسمُّقَن قَمٜمُْف ًَمْٞمَس ًمِْٚمُٛم  َوُهقَ ، َأنَّ اًمَّ

ـْ َُمَقاهِت٤َم ، ( يَمَذًمَِؽ يَمَٕم٤مُِمِرِهؿ ُْمتِٜم٤َمُع قَم
ِٓ اَم جَي٥ُِم قَمَٚمْٞمٜم٤َم ا ـْمٜم٤َمُه    َوذِم َوضْمٍف إِٟمَّ  إَِذا َذَ

                                                 

. واعمٓمٌقع  (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (اعمًٚمؿ) : (ك  )ذم ()

 . (2/270)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

    .(85): اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  (6/15)ًم٤ًمن اًمٕمرب :  يٜمٔمر (3)

. سمتٍمف يًػم  ( 2/571 )  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم:يٜمٔمر  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ْٚمِح  ِذي ، ذِم اًمّمُّ ٌح سمِِف ذِم ادِـَْفاِج وْمَٝمَٛمُف يَماَلُم أَ َوَهَذا اًمَّ رِ  ُُمٍَمَّ َوإِْن يَم٤مُٟمقا ): ىَم٤مَل  : اُدَحرَّ

 
ِ
ِٚمُؿ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء ًْ ْٙمَٝم٤م اعُم . (َيُذسمُّقَن قَمٜمَْٝم٤م مَلْ َيَتَٛمٚمَّ

ـَ اعُمَّمٜمرِػ يَمْٞمَػ شَمَريَمُف        ىْمتَِّم٤مُر قَمغَم ، َواًمَٕمَج٥ُم ُِم ِٓ ظْمتَِّم٤مِر ا ِٓ َٓ َيْٙمِٗمل ذِم ا َو

اؾِِعلِّ َوقَمغَم ،  اَدْػفقمِ  صُمؿَّ َيِرُد قَمَٚمٞمِف ذِم  ،اعَمْٗمُٝمقمِ  اَم َيِّمحُّ  : اَدـُْطقِق  ذِم افرَّ  َأنَّ َذًمَِؽ إِٟمَّ

تِل ُصقحِلُقا قَمَٚمْٞمَٝم٤م قَمغَم َأْن  ٤م َدارُ ،اهلُْدَٟم٦ِم  َأْرضِ  ذم يُمقَن هَلُْؿ َأوْ َت ذِم إَْرِض اًمَّ  احلَْرِب   َأُمَّ

 
ِ
رِ ، وَمَٛمْٕمُٛمقُرَه٤م ُيْٛمَٚمُؽ سم٤ِمٓؾْمتِٞماَلء  قَمَٚمْٞمِف َيِّمػُم يَم٤معُمَتَحجَّ

ِ
يَمْٞمَػ َف  ، َوَُمَقاهُت٤َم سم٤ِمٓؾْمتِٞماَلء

 
ِ
  : َٓ ُيْٛمَٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

ِ
ُف ُيْٛمَٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء ِحٞمَح َأٟمَّ ٌَِٖمل َأْن َيُٙمقَن اًمّمَّ ِذي َيٜمْ ُْمٜم٤َمُه  ،وَم٤مًمَّ  يَماَم ىَمدَّ

ـِ  َط ومِٞمِف اًمُ٘مْدَرَة قَمغَم  ، افَقِشقطِ  ذِم  افَغَزايِلُّي َوضَمَزَم سمِِف ،   افَؼايِض َأيِب افطَّقِِّب قَم   َوَذَ

٠َمًَم٦مِ ، اإِلىَم٤مَُم٦ِم  ًْ َقاَب َُمَع اعُمَّمٜمرِػ ذِم إؾِْمَ٘م٤مِط َهِذِه اعَم ُ َأنَّ اًمّمَّ ٌَلمَّ ـَ  َوقِمٜمَْد َهَذا َيَت ُِم

ْٚمَح َواًمَٕمٜمَْقَة  ، ادِـَْفاِج  َٓ قُمُٛمقَم ًَمُف ،  وَم٢مِنَّ اعَمٜمُْٓمقَق فَم٤مِهُرُه َيِْمَٛمُؾ اًمّمُّ     :َواعَمْٗمُٝمقُم 

ْٚمِح  . قَمَٚمْٞمِف َأظَمػُّ   َواإِلْيَرادُ  :وَمُٞمْحَٛمُؾ قَمغَم اًمّمُّ

                                                                                                                                               

 . (س)و (م) ، واًمتّمحٞمح ُمـ(ُمقاشمٜم٤م) : ( ك ) ذم()

 . ( 6/210 )  اًمٕمزيز: (236) ص  () 

اإلهب٤مج ذم ذح  اعمٜمٝم٤مج  : يٜمٔمر ].           اعمٕمٜمك اعمًتٗم٤مد ُمـ طمٞم٨م اًمًٙمقت اًمالزم ًمٚمٗمظ  : اعمٗمٝمقم  (2)          

   [ . (3/473): اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ذح خمتٍم اًمتحرير   (3/936-941)

اإلهب٤مج ذم ذح : يٜمٔمر  ].                        اعمٕمٜمك اعمًتٗم٤مد ُمـ اًمٚمٗمظ ُمـ طمٞم٨م اًمٜمٓمؼ سمف : اعمٜمٓمقق  (3)          

  [ . (3/473): اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ذح خمتٍم اًمتحرير   (936-3/931)اعمٜمٝم٤مج  

 . (6/210): اًمٕمزيز  (2/571)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر ()

 . (4/219):  يٜمٔمر ()
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دِ ذِم  ِ افَؼايِض َأُبق افطَّقِّبىَم٤مَل        يملْمَ   ذِم َُمَقاِت سماَِلدِ اُدَجرَّ ـْ   هَيْٛمِٚمُؽ  : اعُمنْمِ يُمؾُّ َُم

ِٚماَمً يَم٤مَن َأْو يَم٤مومَِراً  ًْ ٦ٌَِم  : َأطْمَٞم٤مُه ُُم ِٚمٛمقَن سم٤ِمًْمَ٘مْٝمِر َواًمَٖمَٚم ًْ           ،إَِّٓ َأنَّ اًمَٙم٤مومَِر إَِذا َأطْمَٞم٤مُه َُمَٚمَٙمُف اعُم

٦ٌَمِ  ِٚمُؿ مَلْ ُيْٛمَٚمْؽ سم٤ِمًْمَ٘مْٝمِر َواًمَٖمَٚم ًْ ِٚمَؿ ًَمُف َأنْ  ،َوإِْن َأطْمَٞم٤مُه اعُم ًْ َح سم٠َِمنَّ اعُم ـْ َسَّ َيْٛمِٚمَؽ   َومِمَّ

 ذِم َداِراحلَْرِب 
ِ
ُه اجُلْرَجايِنّ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء ـُمقا َُم٤م ىَم٤مًَمُف ،  ُ َوهَمػْمُ            ،افَغَزايِلُّي َومَلْ َيِْمؽَمِ

اطِ   مَلْ َيْذيُمْرُه قَمغَم ؾَمٌِٞمؾِ يلَّ افَغَزاَأنَّ  َوإىَْمَرُب  ؿْمؽِمَ
ِٓ رِ  :ا اَم قَمغَم ؾَمٌِٞمِؾ اًمتََّّمقُّ              ،   َوإِٟمَّ

َح سمِِف  ـْ َسَّ ْٞمُخ  ،افَؼايِض ُحَسْغُ َومِمَّ َٟم٤م قَمٚمٞمِف َوُهَق ذِم َداِر ْي وَمَٚمِق اؾْمَتْقَل  ،  َأُبقَظعٍّي  َواًمِمَّ

ِر  :احلَْرِب وَم٤مََٕصحُّ  ؾْمتِٞماَلَء ُيِٗمٞمُد اظمتَِّم٤مَص٤ًم يَم٤مًمتََّحجُّ
ِٓ ، ُيِٗمٞمُد اعمِْٚمَؽ : َوىِمٞمَؾ ،  َأنَّ ا

َُم٧ِم إَْوضُمُف ، اإِلؾْماَلِم  وَمَٞمُٙمقُن يَمَٛمقاِت َدارِ ، َٓ ُيِٗمٞمُد ؿَمْٞمَئ٤ًم : َوىِمٞمَؾ                   َوىَمْد شَمَ٘مدَّ

اؾِِعلُّي ،  اًمثَّاَلصَم٦مُ  َّٓ ُهٜم٤َم َوافرَّ                  َوِهَل ضَم٤مِرَي٦ٌم ومِٞماَم وُمتَِح قَمٜمَْقًة َوومِٞمِف َُمَقاٌت يَم٤مُٟمقا ،  مَلْ حَيِْٙمَٝم٤م إِ

ٌََٚمُد ًَمٜم٤َم  َوومِٞماَم وُمتَِح ُصْٚمح٤مً ، َيُذسمُّقَن قَمٜمُْف  ُْمٜم٤َم َذًمَِؽ ،قَمغَم َأْن َيُٙمقَن اًم   . () َوىَمْد ىَمدَّ

               :يَم٤مَن ذِم سَمَٚمٍد َص٤محلْٜم٤َمُهؿ قَمغَم َأْن َيُٙمقَن هَلُؿ وَم٢مِنْ ، احلَْرِب  َوإِْن يَم٤مَن ذِم هَمػْمِ َدارِ       

م  نَ وَمَ٘مد ىَمدَّ
ِ
َٓ ُيْٛمَٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء ف   ومِٞمِف َأْيَْم٤ًم  :َواًمٔم٤َّمِهرُ ،  ا َأٟمَّ

ِ
َٓ َأصَمَر ًماِلؾْمتِٞماَلء ُف   . َأٟمَّ

                                                 

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (يٛمٚمؽ) : ( ك )  ذم()

ٜمِْجل، ُمـ ىمري٦م ؾِمٜم٩ْم أيمؼم ىمرى ُمرو سمـ هق احلًلم() ًر ؿمٞمخ اًمٕمراىمٞملم ب، شمٗم٘مف    ؿمٕمٞم٥م سمـ حمٛمد اًم

             ،  (ذح ومروع اسمـ احلداد)و ، (ذح اعمختٍم) ًمف،   وؿمٞمخ اخلراؾم٤مٟمٞملم أيب سمٙمر اًم٘مٗم٤مل ،أيب طم٤مُمد

                               ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: يٜمٔمر  ].  هـ 430 شمقذم ؾمٜم٦م  ، أول ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ وهقًمف شمٕمٚمٞم٘م٦م

ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞملم :  ( 208- 1/207 )سم٦م  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمف: (348- 4/344 )

 [ . ( 1/339 ) ٓسمـ يمثػم

 . (6/210 ) اًمٕمزيز: يٜمٔمر ()

   (157) ص ()         
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تِل ذِم َدارِ :  َؾْرعٌ        َٓ مُتَْٚمُؽ قَمَٚمٞمِٝمْؿ  اًمَٙمٜم٤َمِئُس اًمَّ                   وَم٢مِْن شَمَٗم٤مٟمـَقا، اإِلؾْماَلِم 

  .    وَمْٞمئ٤مً  َص٤مَرْت 

       

اؾِِعلُّي ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ  ْٚمُح قَمغَم قَم٤مُِمِرَه٤م َوَُمَقاهِت٤َم وَم٢مِنْ  ) :  افشَّ  يَم٤مَن اعَمَقاُت مَمُْٚمقيم٤ًم  :َوىَمَع اًمّمُّ

ـْ َُمَٚمَؽ اًمَٕم٤مُِمرَ 
ـَؽ ،  ( عمِ ًَّ َذا  َأُبق إِْشَحاٍق مَت ِذي َيُذسمُّقَن قَمٜمُْف ُيْٛمَٚمُؽ : هِبَ ذِم َأنَّ اعَمََقاَت اًمَّ

٥ُم : َوإيَْمَثُروَن ىَم٤مًُمقا ، سم٤ِمًمَٖمٜمِٞمَٛم٦ِم  ًْ ٧ٌُُم اًمَٞمُد قَمَٚمْٞمِف طَم ُف شَمْث َٛمُؾ قَمغَم َُم٤م يَم٤مَن ، َُمْٕمٜم٤َمُه َأٟمَّ َأْو حُيْ

.  َص٤مَر َُمَقاشَم٤ًم وَمُٝمَق ُِمْٚمٌؽ عم٤َِمًمِِٙمِف قَمغَم َأطَمِد اًمَ٘مْقًَملْمِ  صُمؿَّ قَم٤مُِمَرًا 

اَن َمْعُؿقَرًا َؾؾاَِمفِؽِفِ ): ىَم٤مَل        ـَ ٤ٌَمَرُة شُمْٓمَٚمُؼ قَمغَم َُم٤م يَم٤مَن ،  ( َوَما   َهِذِه اًمِٕم

٤م  ،   َوقَمغَم َُم٤م ُهَق َُمْٕمُٛمقٌر أنَ  :َُمْٕمُٛمقرًا وَمَزاًَم٧ْم قِماَمَرشُمفُ  ٤م ُصْقَرشَم٤مِن َذيَمَرمُهَ َومُهَ

٤ٌَمَرُة  ، إَْصَحاُب  رِ َوقِم َٓ َيْدظُمُؾ اإِلطْمَٞم٤مُء ومِٞمفِ )  :اُدَحرَّ اَم ُهَق عم٤َِمًمِِٙمفِ  ،َواعَمْٕمُٛمقُر  ،  (  َوإِٟمَّ

قَرِة اًمث٤َّمٟمَِٞم٦ِم  اَم شَمّْمُدُق قَمغَم اًمّمُّ ٤ٌَمَرُة إِٟمَّ قَرشَملْمِ ، َوَهِذِه اًمِٕم تِل  ، / أ 87/ وَمْٚمٜمَْذيُمِر اًمّمُّ ٤م اًمَّ َأُمَّ

َؾ  وَماَل شَمدَ  :ِهَل َُمْٕمُٛمقَرٌة أنَ   ًمإِلِ  ظمُّ
ِ
 ؾَمَقاٌء يَم٤مَٟم٧ْم ذِم سماَِلِد  :سَمْؾ ِهَل عم٤َِمًمِِٙمَٝم٤م، ومِٞمَٝم٤م  طمَٞم٤مء

َنَّ اإِلطْمَٞمـ٤مَء إِلطْمَداِث اعمِْٚمِؽ َوِهَل مَمُْٚمقيَم٦مٌ  ِٕ   .اإِلؾْماَلِم َأْم ذِم سماَِلِد اًمُٙمْٗمِر : 

                                                 

  .( 6/211 )  اًمٕمزيز: (2/572)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم : يٜمٔمر ()

 . (5/86) إم ()

 . (س)و  (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (أو) : ( ك )  ذم()

 . (2/270)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

 . ( 6/208 ) اًمٕمزيز: يٜمٔمر  ()

  .(236)  ص ()

إطمٞم٤مء  ]

اعمٕمٛمقر 

 [وأٟمقاقمف 
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ِذي ؾَمَٞم٠ْميِت ومِٞمِف  َي٠ْميِت  :َُم٤م ُهَق َُمْٕمُٛمقٌر أنَ : وًمِٚمُٛمَّمٜمرِػ َأْن َيُ٘مقَل        ٞمُؿ اًمَّ ًِ  اًمتَّْ٘م

ٌَـ٤مَرِة ، َوإطَْمَٙم٤مُم  ـْ قِم ٥ٌَُم قُمُدوًمِِف قَم رِ َوًَمَٕمؾَّ َذًمَِؽ ؾَم  . اُدَحرَّ

٧ْم َُمْٕمُٛمقَرًة ذِم احل٤َمِل        ًَ تِل ًَمْٞم ٤م اًمَّ ـْ يَم٤مَٟم٧ْم َُمْٕمُٛمقَرةً ، َوَأُمَّ  وَم٢مِْن قُمِرَف َُم٤مًمُِٙمَٝم٤م  :َو ًَمِٙم

ِٚماَمً يَم٤مَن َأْو يَم٤مومَِرا :وَمِٝمل ًَمفُ  ًْ ٧ْم َُمْٕمُٛمقَرًة ذِم احل٤َمِل  :َأنَّ ىَمْقًَمٜم٤َم َوًْمٞمـُْٕمَٚمؿْ  ،  ً  ُُم ًَ              ًَمْٞم

٤م طْمدَ إِ   :َيِْمَٛمُؾ ُصقَرشَملْمِ : َويَم٤مَٟم٧ْم َُمْٕمُٛمقَرًة   ُأطْمِٞمَٞم٧ْم  : َبَراَحاً َأْن شَمُٙمقَن َأْرَو٤ًم : امُهَ

 إًَِمْٞمَٝم٤م َوَزْرقِمَٝم٤م وَمُٛمِٚمَٙم٧ْم 
ِ
 صُمؿَّ َزاَل َذًمَِؽ قَمٜمَْٝم٤م َوقَم٤مَدْت إمَِم  ،سم٢ِمِْصاَلِح شُمَراهِب٤َم َوؾَمْقِق اعَم٤مء

اَم ُيْٕمَرُف  َوُِمْثُؾ ، َهْٞمَئتَِٝم٤م إُومَم  . يَمْقهُن٤َم يَم٤مَٟم٧ْم َُمْٕمُٛمقَرًة سم٤ِمًمت٤َّمِريِخ  َهِذِه إِٟمَّ

قَرُة افثَّاكِقةُ        قَرِة إُْومَم ذِم َٟمْٗمِس ، شَمُدلُّ  ٍآصَم٤مُر قِماَمَرة إَِذا يَم٤مَن ومِٞمَٝم٤م : افصُّي وَم٤مًمَٙماَلُم ذِم اًمّمُّ

ـَ اًمِٕماَمَرة َِواخلََراِب ، إَْرِض  ٌَْتٜم٤َم َوطَمْٞم٨ُم قَمَروْمٜم٤َم، َوذِم اًمث٤َّمٟمَِٞم٦ِم ومِٞمَٝم٤م َوومِٞماَم هِب٤َم ُِم  اعَم٤مًمَِؽ َأصْم

. مَجِٞمَٕمُف ًَمُف  َذًمَِؽ 

سَم٤منِ  :َُم٤م يَم٤مَن قَم٤مُِمَرًا صُمؿَّ ظَمِرَب وَمَّم٤مَر َُمَقاشَم٤مً  ):  َرمِحَُف اهللُ  يُّي دِ اَداَورْ َوىَمْد ىَم٤مَل         :  رَضْ

٤م       سَم٤مِن : اإِلؾْماَلِم ذِم ضَم٤مِهكِمٌّ مَلْ ُيْٕمَٛمْر : َأطَمُدمُهَ   : َوُهَق رَضْ

٤م       ٌَْؾ اإِلؾْماَلِم : َأطَمُدمُهَ َلْرضِ ظَمِرَب ىَم  ُي  َف  :()وُتبَّعٍ   َظادٍ  ـَ
ِ
  .ُْمَٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

                                                 

 . (س)و  (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (ُمٜمف) : ( ك )  ذم()

 . ( 208/ 6 )  اًمٕمزيز:  (2/571) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

ُع ُمـ إرِض ٓزرَع هب٤م وٓ ؿمجر: سَمراح ال (1)             ًر :   (213)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط : يٜمٔمر  ]        . اعمت

  [ .(46)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 

 .سمتٍمف يًػم  (478-7/477) احل٤موي ()

ويم٤مٟمقا قمرسم٤ًم ، يًٙمٜمقن  : ) (1/177)ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم يمت٤مب ىمّمص إٟمٌٞم٤مء : أرض قم٤مد  (3)          

إطم٘م٤مف ، وهل ضم٤ٌمل اًمرُمؾ ، ويم٤مٟم٧م سم٤مًمٞمٛمـ سملم قمامن وطميُمقت ، سم٠مرض ُمٓمٚم٦م قمغم اًمٌحر ،               

َحر : ي٘م٤مل هل٤م   .    (اًمِمَّ
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ـْ سماَِلِد  :َُم٤م يَم٤مَن سَم٤مىِمَل اًمِٕماَمَرِة إمَِم َوىْم٧ِم اإِلؾْماَلمِ : َواًمث٤َّميِن        ٌَْؾ َأْن َيِّمػَم ُِم  صُمؿَّ ظَمِرَب ىَم

٤مٍم ، اإِلؾْماَلِم  ًَ : َوُهَق صَماَلصَم٦ُم َأىْم

ٌَْؾ اًمُ٘مْدَرِة قَمَٚمْٞمِٝمؿ َأْن شَمْروَمَع َأْرسَم٤مهُب٤َم: َأطَمُدَه٤م          :َأْيِدهَيُؿ ىَم
ِ
.  وَمُٞمْٛمَٚمُؽ سم٤ِمإِلطمَٞم٤مء

ُٙمقا سمِِف إمَِم اًمُ٘مْدَرِة قَمَٚمْٞمِٝمؿ: َواًمث٤َّميِن        ًَّ َٓ ُيْٛمَٚمُؽ  :َأْن َيَتَٛم  وَمَٞمُٙمقُن ذِم طُمْٙمِؿ قَم٤مُِمِرِهؿ َو

 
ِ
. سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

َٝمَؾ طَم٤مًُمُف : َواًمث٤َّمًم٨ُِم         َوضْمَٝم٤مِن ، َأْن دُمْ
ِ
ِٙمِف سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء   .وَمِٗمل ضَمَقاِز مَتَٚمُّ

ُب اًمث٤َّميِن        ْ ـْ سماَِلدِ - : ذِم إَْصؾِ -َواًميَّ  صُمؿَّ ظَمِرَب طَمتَّك  :اإِلؾْماَلمِ   َُم٤ميَم٤مَن قَم٤مُِمَرًا ُِم

٧ٌَْم قِماَمَرشُمفُ  اؾِِعلِّ وَمَٛمْذَه٥ُم ،  َواْٟمَدَرؾَم٧ْم آصَم٤مُرُه وَمَّم٤مَر َُمَقاشَم٤ًم  ،َذَه ُٙمفُ افشَّ َٓ جَيُقُز مَتَٚمُّ ُف      َأٟمَّ

 ؾَمَقاٌء قمـُِرَف َأْرسَم٤مسُمُف َأْم مَلْ ُيْٕمَروُمقا 
ِ
. سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

                  ، إِْن قُمِرَف َأْرسَم٤مسُمُف مَلْ ُيْٛمَٚمْؽ  : و َحـِقَػةَ ُب أَ َوىَم٤مَل ،  ُيْٛمَٚمُؽ :  َمافٌِؽ َوىَم٤مَل       

 
ِ
َّٓ ُُمِٚمَؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء َٓ جَيُقُز إطِْمَٞم٤مؤُه ، َوإِ ُف  َر َأٟمَّ ، وَم٢مِْن قُمِرَف َأْرسَم٤مسُمُف وَمُٝمْؿ َأطَمؼُّ سمِِف ، وَم٢مَِذا شَمَ٘مرَّ

ـْ َيْٕمُٛمُرُه ؟  َأْصَحاُبـَاَوإِْن مَلْ ُيْٕمَرْف َأْرسَم٤مسُمُف اظْمَتَٚمَػ ، َوهَلُْؿ سَمْٞمُٕمُف  َُم٤مِم َأْن ُيْٕمٓمَِٞمُف َُم َهْؾ ًمإِلِ

٤م   طَمَٙم٤ممُهَ
جٍّي قَمغَم َوضْمَٝملْمِ ـَ ـُ   . ( اْب

                                                                                                                                               

 يمٚمام ُمٚمؽ  -وهؿ ؾم٠ٌم - وىمد يم٤مٟم٧م محػم  : ) (12/348) ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ()            

وشمقذم ىمٌؾ ... وشمٌع هذا هق شمٌع إوؾمط واؾمٛمف أؾمٕمد أسمق يمري٥م اًمٞمامين ،....ومٞمٝمؿ رضمٌؾ ؾمٛمقه شمٌٕم٤ًم ، 

، وذيمر رمحف اهلل ىمّمتف ذم شمٗمًػمه                (ُمٌٕم٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٜمحق ُمـ ؾمٌٕمامئ٦م قم٤مم 

  .37: ًمًقرة اًمدظم٤من آي٦م 

 . (2/571): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (5/77)إم :  يٜمٔمر ()

  .(7/602)، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ  (5/439 ) طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل: يٜمٔمر  ()

 . (8/239)ًمٌحر اًمرائؼ ا: يٜمٔمر  ()

يٜمََقريُّ ، ًُم٘م٥َم سم٤مًم٘م٤ميض ، ووٌط اؾمٛمف سمٗمتح اًمٙم٤مف وشمِمديد ()  هق يقؾمػ سمـ أمحد سمـ يَم٩مٍّ اًمدر
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ـْ سماَِلدِ  ) : َأْيَْم٤ًم   اَداَوْرِديُّي َوىَم٤مَل        يِملَم طَمتَّكملُ ا َُم٤ماْٟمَدَرؾَم٧ْم قِماَمَرشُمُف ُِم  ت َص٤مرَ  ْذِ

٤مٍم  ًَ وُط ذِم إطِْمَٞم٤مِئِف سَم٤مىِمَٞم٦ًم :   َأطَمُدَه٤م:َُمَقاشَم٤ًم صَماَلصَم٦ُم َأىْم ُ َراقَم٦ِم إَِذا ، َأْن شَمُٙمقَن اًمنمُّ يَم٠َمْرِض اًمزر

ـَ ،    سَم٤مىِمَٞم٦ًم َوَُم٤مؤَه٤م ىَم٤مِئاَمً  ُمْسـقاهُتايَم٤مَٟم٧ْم   ظِمػمِ َوسمَِت٠مْ ، ظَمَراسَم٤ًم  احلَِمٞمشِ  اِت َب َوَص٤مَرْت سمِ

. وَمَٝمِذِه ذِم طُمْٙمِؿ اًمَٕم٤مُِمِر ، قِماَمَرهِت٤َم َُمَقاشَم٤ًم 

٦ٌَمً : َواًمث٤َّميِن        وُط َذاِه ُ ٧ٌَْم  :َأْن شَمُٙمقَن اًمنمُّ وِر َواعَمٜم٤َمِزِل إَِذا َذَه َواْٟمَدَرؾَم٧ْم آًَمُتَٝم٤م  يَم٤مًمدُّ

ٞماَمً َوطُمْٙماَمً  :آصَم٤مُرَه٤م ًِ   .() وَمَٕمغَم َُم٤م اؾْمَتقوَمْٞمٜم٤َم شَمْ٘م

ْرعِ : واًمث٤َّمًم٨ُِم        وِط يَم٠َمْرِض اًمزَّ ُ ٧ٌَْم  َأْن شَمْذَه٥َم سَمْٕمُض اًمنمُّ ٜمَِٞم٤مهُت٤مإَِذا َذَه ًْ  َوسَمِ٘مَل  َُم

، إِْن شَمَ٘م٤مَدَم اًمَٕمْٝمُد وَمَٛمَقاٌت : َوىِمٞمَؾ ، َُمَقاٌت : َوىِمٞمَؾ ، قَم٤مُِمٌر : وَمِ٘مٞمَؾ ،  َُم٤مؤَه٤م َأْو سم٤ِمًْمَٕمْٙمسِ 

 . (َوإِْن ىَمُرَب وَمَٙماَم يَم٤مَن قَم٤مُِمَرًا 

٤م اعُمْحِٞمل،  َُم٤مًمُِٙمُف  :َأْي   ، ( مَلْ ُيْعَرفنْ َؾنِ ): ىَم٤مَل        ٤م ،إُِمَّ                    ،َواِرصُمفُ   َوإُِمَّ

ـِ اْٟمَتَ٘مَؾ إًَِمْٞمِف  ٤م َُم  . َوإُِمَّ

                                                                                                                                               

ٌَٞمَُّض سمف احلٞمٓم٤مُن اؾمٌؿ  وهق ،اجلٞمؿ  ، يم٤من ييب سمف  (اًمتجريد) وُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف ،ذم اًمٚمٖم٦م ًمٚمَجصر اًمذي شُم

 : ( 361-359/ 5 )  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى:يٜمٔمر   ] .  هـ405اعمثؾ ذم طمٗمظ اعمذه٥م ، ىمتؾ ؾمٜم٦م 

  [ . (113 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِمػمازي:   (  199 -1/198 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم

 . (504-7/503) احل٤موي ()

طم٤مئٌط ُيٌٜمك ذم وضمف اعم٤مء ، : واعمًٜم٤مة .  واعمٓمٌقع ( س)و( م)، واعمث٧ٌم ُمـ ( سمًت٤مهن٤م : )(ك )  ذم()

: اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  (240)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم : يٜمٔمر   ].  وسمف ُمٗم٤مشمح ًمٚمامء شمٗمتح قمغم ىمدر احل٤مضم٦م ، وُيًٛمك اًمًد 

(457) .   ] 

    .167- 166 راضمع ص ()          

. واعمٓمٌقع  (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (سمًت٤مهن٤م) : ( ك )  ذم()

 . (2/270)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

  إطمٞم٤مء  ]

ُم٤ممل 

يٕمرف 

 [ ُم٤مًمٙمف
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ٍل ،  ( َوافِعاَمَرُة إِْشاَلِمقٌَّة َؾاَمٌل َضائِعٌ ) :ىَم٤مَل        ٤م ًمِِذُمر ِٚمٍؿ ِوإُِمَّ ًْ ُ
٤م عمِ ،  َوِهَل إُِمَّ

اَم شَمُٙمقُن ذِم سماَِلِد اإِلؾْماَلِم  قَرُة إِٟمَّ مَ ، َوَهِذِه اًمّمُّ تِل شَمَ٘مدَّ قَرُة اًمَّ ـِ  َوَهِذِه اًمّمُّ  اَداَوْرِديِّ قَم

اؾِِعلِّ : ومِٞمَٝم٤م طِمَٙم٤مَي٦ُم اعَمَذاِه٥ِم اًمثَّاَلصَم٦ِم  .   َحـِقَػةَ  َوَأيب  ،َوَمافٍِؽ   ،افشَّ

        

 

اؾِِعلُّي َوىَم٤مَل ، َأيِب َحـِقَػَة  طِمَٙم٤مَي٦ُم َوضْمٍف يَمَٛمْذَه٥ِم  َصاِحِب افتَّْؼِريِب َوقَمـ                     :   افرَّ

، اجل٤َمِهِٚمٞم٦َِّم  يَمِٕماَمَرةِ  َأنَّ اًمِٕماَمَرَة اإِلؾْماَلُمٞم٦َّمَ / ب87/ َيْٕمٜمِل ذِم  : ظِماَلٌف ؾَمَٞم٠ْميِت  َوومِٞمفِ  )

 قَمغَم َوضْمٍف 
ِ
٤َم مُتَْٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء ومِٞماَم إَِذا  ـَم٤مِرُدوَن اخِلاَلَف  َوـَمَردَ : -  صُمؿَّ ىَم٤مَل -َوفَم٤مِهُرُه َأهنَّ

 َٓ َٓ ُيْٕمَرُف َُم٤مًمُِٙمَٝم٤مكَ  ِهَل  : َوىَم٤مًُمقا ،قْمَرُف َُم٤مًمُِٙمَٝم٤مُي يَم٤مَٟم٧ِم اًمِٕماَمَرُة إؾِْماَلُِمٞم٦ًَّم   . ( ًُمَ٘مَٓم٦ٍم 

  :ًُمَ٘مَٓم٦مٌ   :ًُمفُ وْ َوَق       
ِ
٤َم مُتَْٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء َٓ َيْ٘مَتِ  َأهنَّ ؾ  :    . وَمْٚمُٞمَت٠َمُمَّ

ِٚمٍؿ : ىَم٤مَل  َوافَؼايِض َأُبق افَطقِِّب        ًْ ِذي ضَمَرى قَمَٚمْٞمِف ُِمْٚمُؽ ُُم ِٚمٛملَم  ُِمْثُؾ ىُمَرى، اًمَّ ًْ اعُم

تِل ظَمِرسَم٧ْم َوشَمعَ  ٌُُف ُُمَٕمٞمَّٜم٤َمً ، ًَم٧ْم طَّ اًمَّ                            ،  وَمُٝمَق ذِم َُمْٕمٜمَك اًمَٕم٤مُِمِر  :وَم٢مِْن يَم٤مَن َص٤مطِم

                                                 

 . (2/270)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

 

اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمِم٤مر ، اسمـ اإلُم٤مم اًم٘مٗم٤مل اًمٙمٌػم ، يٙمٜمك أسم٤م احلًـ ،               : اعمراد سمف  ()

ُمـ َأضَمؾر يمت٥م                    ): ، أصمٜمك قمٚمٞمف قمٚمامءاًمِم٤مومٕمٞم٦م ، ىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل  (اًمت٘مري٥م ذح خمتٍم اعمزين)ًمف 

، ويمت٤مسمف ... ويم٤من أسمق احلًـ هذا قمٔمٞمؿ اًمِم٠من ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر ، ص٤مطم٥م إشم٘م٤من : ) ، وىم٤مل اًمٜمقوي  (اعمذه٥م 

 - 3/472) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر  .                     ] (... اًمت٘مري٥م يمت٤مٌب قمزيٌز ، قمٔمٞمؿ اًمٗمقائد

:   ( 146-  1/145) : ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي  ( 189-1/187)ـمٌ٘م٤مت اسمـ أيب ؿمٝم٦ٌم  : (477

 [ . ( 155 - 2/154 )هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت 

 .  ( 2/571 )  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: (209-6/208)اًمٕمزيز  ()
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ـْ ُُمَٕمٞمَّٜم٤َمً  ـْ ىَم٤مَل  :َوإِْن مَلْ َيُٙم ـْ َأْصَح٤مسمِٜم٤َم َُم َٓ  : وَمِٛم ِحٞمُح مُتَْٚمُؽ    َوُهَق اًمّمَّ
ِ
َوُِمٜمُْٝمؿ ،  سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

ـْ ىَم٤مَل    :َُم
ِ
  . َرمِحَُف اهللُ  َأيِب َحـِقَػةَ َوُهَق َُمْذَه٥ُم ،  ُيْٛمَٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

ِب وَ        َؾ اعمِْٚمَؽ  ، ضَمَٕمَؾ ذِم اإِلؾْماَلُِملر َواجل٤َمِهكِمر صَماَلصَم٦َم َأْوضُمفٍ  َصاِحُب اُدَفذَّ  َوقَمٚمَّ

ازٌ  َوإِْن يَم٤مَن ذِم َداِر اًمُٙمْٗمرِ ،  إِْن يَم٤مَن ذِم َداِر اإِلؾْماَلِم وَمُٚمَ٘مَٓم٦ٌم :ومِٞمِٝماَم سم٠َِمٟمَّفُ  ـَ َوًَمَؽ َأْن ،   َؾِر

  :شَمُ٘مقَل 
ِ
يَم٤مزِ   اعمِْٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء َ٘مَٓم٦ِم َواًمرر ُرقَمغَم َُم٤م َيْ٘مَتِْمٞمِف  ،َٟمْقٌع هَمػْمُ اعمِْٚمِؽ سم٤ِمًمٚمُّ ِذي حُيَرَّ  َواًمَّ

اَم َيُٕمقُد َُمَقاشم٤ًم قِمٜمَْد  : اُدَتقيلِّ يَماَلُم  ٤م قِمٜمَْدَٟم٤م،   َرمِحَُف اهللُ َمافٍِؽ َأنَّ َهَذا إِٟمَّ    َوقِمٜمَْد  َوَأُمَّ

َٓ ُيْرضَمك فُمُٝمقُرُه وَمُٝمَق َحـِقَػةَ  َأيِب  َٓ ُيْٕمَرُف َُم٤مًمُِٙمُف َو َنَّ يُمؾَّ َُم٤م  ِٕ ٌَْٞم٧ِم اعَم٤مِل : 
 وَمُٝمَق ًمِ

ٌَٞم٧ِم اعَم٤مِل 
  .ًمِ

 إِْذَن اإِلَُم٤ممِ َأُبق َحـِقَػَة وَ       
ِ
ُط ذِم اإِلطْمَٞم٤مء  وَم٢مَِذا َأِذَن ًَمُف اإِلَُم٤مُم ذِم َهَذا يَم٤مَن يَم٢مِْذٟمِِف  ،َيِْمؽَمِ

ُط اإِلْذنَ ، ذِم ؾَم٤مِئِر َأُْمَقاِل سَمْٞم٧ِم اعَم٤مِل  َٟمِْمؽَمِ َٓ ـُ  َّٓ سم٢ِمِْذِن  :ىُمْٚمٜم٤َم  وَمِٚمَذًمَِؽ  :َوَٟمْح جَيُقُز إِ َٓ ُف   إِٟمَّ

٤مِئِر َأُْمَقاِل سَمْٞم٧ِم اعَم٤ملِ ، اإِلَُم٤مِم  ًَ   ،َوطِمْٞمٜمَِئٍذ جَيُقُز يَم
ِ
 .  َوًَمْٞمَس سمَِٓمِريِؼ اإِلطْمَٞم٤مء

                                                 

 . (8/240)شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ :   يٜمٔمر ()

 . (612 / 3):   يٜمٔمر ()

يم٤مز  (5)                         =اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م: يٜمٔمر  ]. اًمدومـ ذم إرض : ُمِمتؼ ُمـ اًمريمز وهق : ًمٖم٦ًم : اًمرر

   [  . (6/213): ًم٤ًمن اًمٕمرب  (1/685)وإصمر = 

                                           .  وُوضمد ذم أرٍض مل جير قمٚمٞمٝم٤م ذم اإلؾمالم ُمٚمٌؽ  ُم٤مٌل ُدومِـ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ،: اصٓمالطم٤ًم    

  [ . (1/391) : ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم   (201)اخلالص٦م  : يٜمٔمر ]

  .(2/674) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م )شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م  : يٜمٔمر  (1)         

 . (4/550)اعمدوٟم٦م :  يٜمٔمر ()        

 . (4/218)اًمقؾمٞمط : يٜمٔمر  ()        

  .(8/240)شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ : يٜمٔمر  ()        
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 : إِْن ىُمْٚمٜم٤َم  : َؾْرعٌ       
ِ
َٓ ُيْٛمَٚمُؽ  :َوإِْن ىُمْٚمٜم٤َم،  ضَم٤مَز ًمإِِلَُم٤مِم إىِْمَٓم٤مقُمُف  :ُيْٛمَٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء            :  

َم َوْج ــــوَمَ٘مْد شَمَؼ  ـِ ـــــدَّ ـِ كَ َه٤مِن قَم َح  ، رَ جٍّي ــاب ايِنُّي ضمَّ َويَّ  ، َه اجلََقاِز ـــ ُِمٜمُْٝماَم َوْج  افرُّي

 

ِذي ىَم٤مًَمُف  إِْن َرَأى طَمِٗمَٔمُف إمَِم ، َأنَّ إَُْمَر ومِٞمِف إمَِم َرْأِي اإِلَُم٤مِم  :   افـَِّفاَيةِ ذِم  اإِلَمامُ َواًمَّ

َتْ٘مِرَوُف قَمغَم سَمْٞم٧ِم اعَم٤ملِ ، َوإِْن َرَأى سَم٤مقَمُف َوطَمِٗمَظ صَمَٛمٜمَُف ، َأْن َئْمَٝمَر َُم٤مًمُِٙمُف  ًْ                   ، َوًَمُف َأْن َي

ِذي ىَم٤مًَمُف  تِل  :اإِلَمامُ َوَهَذا اًمَّ ُف ذِم إقَْمَٞم٤مِن اًمَّ        ، إَْرُض إَِذا َرَأى ىَمْٚمَٕمَٝم٤م  َُمَرهْت٤َمغَ  ًَمَٕمٚمَّ

٤م إَْرُض وَماَل شُمْ٘مَرُض  ٌََؼ اًمَٙماَلُم ذِم سَم٤مِب اًمَ٘مْرِض قَمَٚمْٞمِف ، َأُمَّ  َويَمَذا سَمْٞمُع إَْرِض ،َوىَمْد ؾَم

ٌَِٖمل َأنْ  َ :  َيْٛمتٜمِعَ  ُهٜم٤َم َيٜمْ َٓ ُف  َٟمَّ َٝم٤م إمَِم َأْن َئْمَٝمَر َُم٤مًمُِٙمَٝم٤م ، َُمّْمَٚمَح٦َم ومِٞمِف  ِٕ ًِ َوِهَل حَمُْٗمقفَم٦ٌم سمِٜمَْٗم

ـْ طِمْٗمِظ صَمَٛمٜمَِٝم٤م  تِل شُمْ٘مَٚمُع اإِلَمامَ َواًمٔم٤َّمِهُر َأنَّ ، َأيْمَثَر ُِم ِت اًمَّ َٓ اَم َأَراَد أ .   إِٟمَّ

                                                 

٥َم سمٗمخر اإلؾمالم  ،  هق قمٌد اًمقاطمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أمحد اًمروي٤مين  ، يٙمٜمك أسم٤م اعمح٤مؾمـ()          ، وًمد  وًُم٘مر

٤منأسمٞمف وضمده ، وزم ىمْم٤مء ـمؼمؾمت٤من ، قمغم يد  هـ  ، شمٗم٘مف 415ؾمٜم٦م   ،  (اًمٌحر ) ُمـ ىمراه٤م ، ًمف وُرويَّ

                                  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: يٜمٔمر  ].               هـ  502ؾمٜم٦م  ىُمتَِؾ وهمػمه٤م ،  (احلٚمٞم٦م)، و (اًمٗمروق )و

              ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي: ( 287/ 2 )   ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم:  (195 -193/ 7)

( 1/277) . ] 

        (1) ( 8/ 282)  .    

، وهق ذٌح قمٔمٞمؿ اًم٘مدر عمختٍم  (هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ذم دراي٦م اعمذه٥م ): اعمراد سم٤مًمٜمٝم٤مي٦م قمٜمد اإلـمالق  ()

ومل ُيّمٜمػ ذم اعمذه٥م ): اعمزين ، وىمد اؾمتدرك رمحف اهلل قمغم اعمزين ذم سمٕمض اعمقاوع ، ىم٤مل قمٜمف اسمـ اًمًٌٙمل 

 [ . (104): اخلزائـ اًمًٜمٞم٦م  (5/171)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر   .                ] (ُمثٚمٝم٤م ومٞمام أضمزم سمف 

 . (208/ 6) اًمٕمزيز:  يٜمٔمر ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

اَكْت َجاِهؾِقًَّة َؾإَْطَفرُ  ): ىَم٤مَل        ـَ ُف ُيْؿَؾُؽ بِاإِلْحَقاءِ :َوإِْن    ، (  َأكَّ

ِٛمػُم ذِم ىَمْقًمِِف    اعَمََقاِت  مُ يَوُهَق ىَمسِ ،   َوُهَق اعَمَقاُت اًمٓم٤َّمِرُئ ،  عم٤َِم يَم٤مَن َُمْٕمُٛمقَرًا  :(َأٟمَّفُ )اًمْمَّ

ٌََؼ  ِذي ؾَم ِق اإِلؾْماَلُملُّ  َوإَِذا، إَْصكِمر اًمَّ
َٟمَٔمْرَٟم٤م إمَِم ِصْدِق اؾْمِؿ اعَمَقاِت قَمَٚمْٞمِف مَلْ َيْٗمؽَمِ

 ،   واجل٤َمِهكِمُّ 
ِ
َٓ ُيْٛمَٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء ُف  .  قَمغَم اعَمْذَه٥ِم اعَمِْمُٝمقِر  :ًَمِٙمٜم٤َّم َذيَمْرَٟم٤م ذِم اإِلؾْماَلُِملر َأٟمَّ

٤م اجل٤َمِهكمُّ وَم٤مخِلاَلُف ومِٞمِف َُمِْمُٝمقٌر       َوسَمْٕمُْمُٝمؿ حَيِْٙمٞمِف ، َوسَمْٕمُْمُٝمؿ حَيِْٙمٞمِف َوضْمَٝملِم ،  َوَأُمَّ

ُف ُيْٛمَٚمُؽ َواوَمَؼ ومِٞمِف  ،اُدَصـُِّػ يَماَم وَمَٕمَؾ ، ىَمْقًملِم  اؾِعِ  َوشَمْرضِمٞمُحُف َأٟمَّ ايِنَّ ،  يَّ افرَّ َويَّ    ،َوافرُّي

ـِ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َوُهَق ىَمْقُل  ، َوافَبَغقيَّ  يِّ أَ  وَ  ،اب قا سم٤ِمحلَِدي٨ِم  : يِب َظِعٍّي افطََّزِ  َواطْمَتجُّ

                                                 

 . (2/270)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (ىمًؿ) : ( ك )  ذم()

 . (479-7/478): اًمٌٞم٤من  (2/571)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر()

 . (6/209 ) اًمٕمزيز:  يٜمٔمر()

 . (4/489 ) اًمتٝمذي٥م:  يٜمٔمر () 

هق احلًـ سمـ احلًلم سمـ أيب هريرة اًمٌٖمدادي ، يٙمٜمك أسم٤م قمكم ، شمٗم٘مف سم٠ميب إؾمح٤مق اعمروزي ،                (2)                      

ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر  ].     هـ  345، شمقذم ؾمٜم٦م  (اًمتٕمٚمٞمؼ اًمٙمٌػم قمغم خمتٍم اعمزين )واسمـ هي٩م ، ًمف 

: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي  (127-1/126): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  (3/256-263)

(2/291) . ]   

             واظمتٚمػ ذم اؾمٛمف يمثػمًا ، يٙمٜمك أسم٤م قمكم ، ، احلًـ :  وىمٞمؾ  ، هق احلًلم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼمي()

  :يٜمٔمر  ].         هـ   350 ، شمقذم ؾمٜم٦م  (اعمحرر) ، و (س اعمزين تاإلومّم٤مح ذح ُمخ)اسمـ أيب هريرة ، ًمف بشمٗم٘مف 

 :  (128 -1/127 )  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم: (281 -3/280 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى

 [ . (110 ) ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمِمػمازي
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ٌََؼ  ِذي ؾَم    ِدَياَر َظادٍ  ُيِريُد  ،(( صُمؿَّ ِهَل ًَمُٙمؿ ُِمٜمرل، قَم٤مِديُّ إَْرِض هللِ َوًمَِرؾُمقًمِِف  )) : اًمَّ

  . صُمؿَّ ظَمِرسَم٧ْم وَمَّم٤مَرْت َُمَقاشَم٤ًم  ،وَمِٝمَل يَم٤مَٟم٧ْم َُمْٕمُٛمقَرةً 

ْقُخ َأُبق َحاِمدٍ َوىَم٤مَل  ،  َ َأيِب إِْشَحاقَوُهَق ىَمْقُل : َواًمث٤َّميِن        ٤ٌَمقُمفُ   افشَّ                           :   َوَأشْم

ُف  ْؾَعةِ  َوشَمٌَِٕمُٝمُؿ  ،اَدْذَهُب إِٟمَّ ـُ افرِّ اؾِِعلِّ َويَماَلُم  ،  اْب  َوإُمِّ اُدْخَتَكِ  ذِم افشَّ
         

قْمَقةُ ، سمِِف  ُُمِمـِْٕمرٌ  ٌُْٚمْٖمُف اًمدَّ ـْ مَلْ شَم َ
ُف جَيُقُز َأْن َيُٙمقَن عمِ ِٚمؿٌ  َواطْمَتُجقا ًَمُف سم٠َِمٟمَّ ًْ             ،َوىَمْد َوِرصَمُف ُُم

حَيِؾُّ  َٓ . ُه ُل َُم٤م َأْو يَم٤مومٌِر 

       

 

َق  ِت  سَمْٞمٜمََٝم٤م() اُدَتَقيِلّ َووَمرَّ َٓ يَم٤مِز سم٠َِمنَّ اعَمٜمُْ٘مق َٕمُؾ ، خُي٤َمُف قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًمتََّٚمُػ  َوسَملْمَ اًمرر وَمِٚمَٝمَذا جُيْ

ِٚمٛملمَ  ًْ ٌُُف َويَم٤مَن َُمٜمُْ٘مقًٓ ًُمَ٘مَٓم٦ًم وُمِ٘مَد إَِذا  ًمِْٚمُٛم تِل،  َص٤مطِم  َٓ ُيْٕمَرُف َُم٤مًمُِٙمَٝم٤م  َوإَْرُض اًمَّ

َ٘مَٓم٦ِم /أ 88/  َٕمُؾ هل٤َم طُمْٙمُؿ اًمٚمُّ ـِ ، َٓ جُيْ َم قَم ِذي شَمَ٘مدَّ ُؿ ُهَق اًمَّ ًْ    اَداَوْرِديِّ َوَهَذا  اًمِ٘م

قَرشَملْمِ ،  طِمَٙم٤مَي٦ُم َوضْمَٝملِم ومِٞمفِ  َم  َيْ٘مَتِ  شَمْ٘مِٞمٞمَد َهَذا اإِلـْماَلِق سم٤ِمًمّمُّ َـّ يَماَلَُمُف اعُمَتَ٘مدر ًَمِٙم

                                                 

    .(133) ص (4)

 . ( 6/209 ) اًمٕمزيز:  يٜمٔمر ()

 . (185):  يٜمٔمر ()

 . (5/77): يٜمٔمر  ()

 

  .(2/674) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م)شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م :  يٜمٔمر  (1)

   . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (ٟم٘مد) : (ك)  ذم()

 . (7/478 ) احل٤موي:  يٜمٔمر()
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 ضَمَزَم ومِٞمِٝماَم سم٤ِمجلََقاِز 
ٚمَتلْمِ ـُ ومِٞمِف سم٤ِمحْلَدي٨ِم ، اًمَّ ٦ُم قَمغَم َُم٤م َٟمْح شَمٜمَْٝمُض احلُجَّ َٓ   :َوطِمٞمٜمَِئٍذ 

قَرشَملْمِ    .سَمَحْٛمِٚمِف قَمغَم شمِْٚمَؽ اًمّمُّ

٠َمًَم٦ِم َوضْمٌف صَم٤مًم٨ٌِم          ًْ ُف َيُٙمقُن وَمْٞمَئ٤ًم َوُهَق سَمِٕمٞمٌد : َوذِم اعَم ُف َُم٤مٌل َو٤مِئٌع ، َأٟمَّ ، َوإَْرضَمُح َأٟمَّ

ـِ  ْيٍج َوقَم ـِ رُسَ هِ اب                ،  َوشَمٜمِْزيُؾ اجلََقاسَملِم قَمغَم طَم٤مًَملْمِ  ،اخِلاَلِف  ومـْعُ ر  َوهَمػْمِ

٦ٌٍَم مَلْ ُيْٛمَٚمْؽ سم٤ِم  [سَمِ٘مَل َأصَمُر اًمِٕماَمَرِة وَ  ]إِْن   إلِ يَم٤مَن َُمْٕمٛمقَرًا ذِم ضَم٤مِهٚمٞم٦ٍَّم ىَمِري
ِ
                ، طْمٞم٤مء

ٞم٦َِّم َوَت  َؿ مَّ ُث ، ْت كَ اَدَم قَمْٝمُدَه٤م ُُمؾِ َق َوإِِن اْٟمَدَرؾَم٧ْم سم٤ِمًْمُٙمٚمر ا ذَ هَ   َوآظَمُرونَ  افَبَغِقيُّي  قَمٛمَّ

قُمقا قَمغَم ىَمْقِل اعَمٜمْعِ  :اخِلاَلَف  ٤َم إِْن ُأظِمَذْت سمِِ٘مَت٤مٍل وَمِٝمَل ًمِْٚمَٖم٤مٟمِٛملَم  : َووَمرَّ َّٓ وَمِٝمَل ُِمـ ،  َأهنَّ َوإِ

 
ِ
  .  َأَرايِض اًمَٗملء

ِٚمٛملَم قَمَٚمْٞمِف  يَمْٞمِٗمٞم٦َّمُ  َُمْقِوُع اخِلاَلِف إَِذا مَلْ ُيْٕمَٚمؿ)  : ُ اإِلَمامَوىَم٤مَل        ًْ  اعُم
ِ
اؾمتِٞماَلء

َّٓ وَمُٝمَق  ،َدظَمَؾ ذِم َأْيِدهيِؿ سمِِ٘مَت٤مٍل وَمِٚمٚمَٖم٤مٟمِٛملمَ   سم٠َِمنْ  :وَم٢مِْن قُمِٚمؿَ )،  (ًمِِف ذِم َأْيِدهيِؿ ظُمقَودُ   َوإِ

َٓ ُيْٕمَرُف ، ذَمٌء  ِذي  ِٚمِؿ اًمَّ ًْ ٦ُم اًمَٖم٤مٟمِِٛملَم شَمْٚمَتِحُؼ سمِِٛمْٚمِؽ اعُم َويُمؾُّ َهَذا إَِذا يَم٤مَن  ،  (َوطِمّمَّ

                                                 

أظمذ اًمٗم٘مف قمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ إٟمامـمل ،   يٙمٜمك أسم٤م اًمٕم٤ٌمس ، ، هق أمحد سمـ قمٛمر سمـ هي٩م اًمٌٖمدادي()

 ـمٌ٘م٤مت :يٜمٔمر  ] .  هـ   306 ، شمقذم ؾمٜم٦م (اًمرد قمغم اسمـ داود ذم اًم٘مٞم٤مس)َوزَم ىمْم٤مء ؿمػماز ، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف 

  ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء:  (91-1/89 ) ة ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌمي ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومع:  ( 39-3/21 ) اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى

   [(106-105)  ًمٚمِمػمازي

 . اعمٓمٌقعو  (س)اًمتّمحٞمح ُمـ  و ،(ومعد) : ( ك)  ذم()

  . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (4/490) اًمتٝمذي٥م : يٜمٔمر  ()

 .سمتٍمف يًػم (8/282)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر  ()

 . (2/571 ) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم:  (209  /6 )  اًمٕمزيز: يٜمٔمر ()
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 ـَمرْيَ٘م٦ِم اًمَ٘مْقًملِم  ِر وَمَٙمَذًمَِؽ ْف وَم٢مِْن يَم٤مَن ذِم سماَِلِد اًمُؽ ، عملَِم سذِم سماَِلِد املُ 
ِ
             ذِم إضِْمَراء

ـِ َوـَمِريَ٘م٦ِم  يٍج  اب      .رُسَ

ـِ  اُدَزيِنُّي َرَوى  : َؾْرعٌ        اؾِِعلِّ قَم  اعَمَقاِت َوإىِْمَٓم٤مِع  يُمؾُّ ):   افشَّ
ِ
ـْ إطِْمَٞم٤مء َُم٤مَوَصْٗم٧ُم ُِم

َه٤م اَم قَمٜمَْٞمُتُف ذِم قَمْػ  :اعَمَٕم٤مِدِن وهَمػْمِ ِذي قَم٤مُِمُرُه قُمنْمٌ  :سماَِلِد اًمَٕمَرِب  وِ  وَم٢مِٟمَّ  ،  (ُه مَمُْٚمقٌك وَوقَمْػ   اًمَّ

ـُ  نَ اَوكَ ، ُه هَمػْمُ مَمُْٚمقٍك وَوقَمْػ  :  [قَمٜمْفُ ]   عُ يِب افرَّ َوَرَوى   ، َواَدْروُرْوِذيُّي  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  اب

ٌُقَن  َواإِلْشِػَرايقـِلُّي 
ًِ ْقَؿِريُّي  نَ اَوكَ ،  إمَِم اخلََٓم٠مِ اُدَزيِنَّ َيٜمْ                      : ىُمقُل  َي  افصَّ

ِٚمٛملمَ  :وَمَ٘مْقًُمُف مَمُْٚمقكٌ ، اًمٜمَّْ٘مَٚملْمِ َصِحٞمٌح  يِماَل  ًْ ٦ِم اعُم ، هَمػْمُ مَمُْٚمقٍك : َوىَمْقًُمُف  ،  َيْٕمٜمِل ًمَِٙم٤مومَّ

َنَّ املَ ، َيْٕمٜمِل ًمَِقاطِمٍد سمَِٕمْٞمٜمِِف 
ِٕ ٤ٌَمٌح وَ َوذِم َهَذا َٟمَٔمٌر :  طََمدٍ ، اَت ُُم ِٕ                      :َٓ ُِمْٚمَؽ قَمَٚمْٞمِف 

ِٚمٛملَم وَمَٕمغَم ضِمَٝم٦ِم اجلََقازِ  َوإِنْ  ًْ ُف ُِمْٚمُؽ مَجٞمِع اعُم .   ُأـْمِٚمَؼ قَمَٚمْٞمِف َأٟمَّ

                                                 

 . (188) خمتٍم اعمزين ()

ص٤مطِم٥ُم ،  هـ 174 حمٛمد ، وًمد ؾمٜم٦م ا  يٙمٜمك أب ، هق اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اجل٤ٌمر اعمرادي()

 ، رطمٚم٧م إًمٞمف اًمٜم٤مس (إٟمف أطمٗمظ أصح٤ميب):  اًمِم٤مومٕمل قمٜمف ، ىم٤مل ةاًمِم٤مومٕمل وظَم٤مدُُمُف ، وراوي٦م يمتٌف اجلديد

  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: يٜمٔمر   ] .      هـ 270ُمـ أىمٓم٤مر إرض ًمٞم٠مظمذوا قمٜمف قمٚمؿ اًمِم٤مومٕمل ، شمقذم ؾمٜم٦م 

            ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي:   (  1/65 )  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم: (139 -2/132 )

 [ . (97 ) ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘م٤مء ًمٚمِمػمازي:    ( 1/30 )

  . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

  . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (اًمْمٛمػم أن) : ( ك ) ذم ()

َصْٞمَٛمر  هق قمٌد اًمقاطمد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد اًمَّمْٞمَٛمريُّ يٙمٜمك أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ ، واًمّمٞمٛمري ٟم٦ًًٌم إمم ()

  شمٗم٘مف سم٠ميب اًمٗمٞم٤مض اًمٌٍمي ، وأظمذ قمٜمف اعم٤موردي ، ُمـ طمٗم٤مظ اعمذه٥م ،                        هنٌر ُمـ أهن٤مر اًمٌٍمة ،

ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر  ].      هـ 386، شمقذم سمٕمد ؾمٜم٦م  (اًمٙمٗم٤مي٦م)، و (اإليْم٤مح ذم اعمذه٥م )ًمف 

: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي  (185-1/184):  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  (3/339-342)

(2/37)]   .
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ُد اًمعَ ــَوِب  ، َواُت ــاملَ : ــق َوافَعْػ        َد اإِلْس ـــ ِب  :اـــُد سمِفَ ـِريــَرِب ُي ــَٓ مِ ــــَٓ َٓ،   

يٌّ  َوقَم٤مُِمُرَه٤م ظَمَراَج قَمَٚمْٞمف: َيْٕمٜمِل  : ُظْؼِ َِٓ  .  

َٓ َيْؿؾُِؽ بِاإِلْحَقاِء َحِريَؿ َمْعُؿقرٍ  ): ىَم٤مَل        َجُة اَوُهَق َما مَتَسُّي افَح ،  َو

ْكتَِػاِع  ِٓ َوإََصحُّ َأنَّ احلَِريَؿ ،  فَِداُودَ ظِماَلوَم٤ًم ، ()  َٟمصَّ قَمَٚمْٞمفِ  ، (إَِفْقِف فَِتاَمِم ا

اِر  َظْرَصةَ يَماَم َيْٛمِٚمُؽ  ، افطَّقِِّب  َأيِب  افَؼايِض  َوُهَق اظْمتَِٞم٤مُر  ،اعَمْٕمُٛمقرِ  مَمُْٚمقٌك يَمٜمَْٗمسِ   اًمدَّ

ٌََٕم٤ًم  اِر شَم  اًمدَّ
ِ
ـْ ذِم اًمَٕمْرَص٦ِم قِماَمَرةٌ ، سم٢ِمطِْمَٞم٤مء ْٗمَٕم٦َم  )،   َوإِْن مَلْ َيُٙم ٌَُتقا اًمِمُّ َنَّ َأْصَح٤مسَمٜم٤َم َأصْم

ِٕ َو

ِك  ٧ٌُُم ذِم هَمػْمِ مَمُْٚمقٍك  ،ذِم اًمٓمَِّريِؼ اعُمِْمؽَمَ َٓ شَمْث ْٗمَٕم٦ُم  .   اُدَتَقيِل يَمَذا اؾمَتَدلَّ ،  (َواًمِمُّ

ْقِخ َأيِب َحاِمدٍ  َوُهَق اظْمتَِٞم٤مُر  -َواًمث٤َّميِن        َنَّ اعمِْٚمَؽ - :  افشَّ ِٕ ُف هَمػْمُ مَمُْٚمقٍك :   إلِ سم٤ِم َأٟمَّ
ِ
طْمَٞم٤مء

ـْ ًَمُف سمِِف اظْمتَِّم٤مٌص ،   إطْمَٞم٤مءَ َٓ وَ  . ًَمِٙم

                                                 

    .(2/230):  اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر   (10/213)ًم٤ًمن اًمٕمرب :  يٜمٔمر (1)

    .  (س)و  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (قمنميـ ) : (ك) ذم (2) 

 . (8/325): هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (7/501 ) احل٤موي اًمٙمٌػم:  يٜمٔمر ()

 . (2/270)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

   .(5/81)إم  ()         

             ُيٙمٜمك أسم٤م ؾمٚمٞمامن ، إُم٤مم أهؾ اًمٔم٤مهر ، ، هق داود سمـ قمكم سمـ ظمٚمػ إصٌٝم٤مين صمؿ اًمٌٖمدادي()

 واٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م اًمٕمٚمؿ  هـ سم٤مًمٙمقوم٦م ، أظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ إؾمح٤مق سمـ راهقيف وأيب صمقر ، 200وًمد ؾمٜم٦م 

 ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م : (  293 -1/284)   ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: يٜمٔمر  ] .   هـ 270شمقذم ؾمٜم٦م  سمٌٖمداد ،

 [ . (90 )   ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمِمػمازي:  ( 1/78 ) ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم

:  (328 )اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم: يٜمٔمر ] .ـمٚمؼ قمغم ؾم٤مطم٦م اًمدار ت و ، ًمٞمس ومٞمٝم٤م سمٜم٤مءٌ واؾمٕم٦مٌ سم٘مٕم٦ٌم : قَمْرَص٦م  ال()

 .  [(623)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط 

 . ( 6/212 ) اًمٕمزيز:   (2/572 )روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم : يٜمٔمر  ()

   .(2/680 ) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م )شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م : يٜمٔمر  (2) 

متٚمؽ طمريؿ ]

 [اعمٕمٛمقر 
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لِ                             :  افَعبَّاِديُّي  َأُبق َظاِصؿٍ  ىَم٤مَل  ، ًَمْق سَم٤مَع اعَم٤مًمُِؽ احلَِريَؿ ُدوَن اعمِْٚمِؽ  :َوقَمغَم إَوَّ

َب إَْرِض َوطْمَدُه   ، َأيِب َحـْقَػةَ َوُهَق َُمْذَه٥ُم ، َٓ جَيُقُز  .  يَماَم ًَمْق سَم٤مَع ُذْ

ْؾَعةِ ىَم٤مَل        ـُ افرِّ ِه  : اب ٦ِم سَمْٞمِع َُم٤م ُيٜمـِْ٘مُص ىِمْٞمَٛم٦َم هَمػْمِ ٤م إَِذا ، َوُهَق سمِٜم٤َمًء قَمغَم قَمَدِم ِصحَّ َأُمَّ

ْزَٟم٤مُه   َئْمَٝمُر َأْن ُيَ٘م٤مَل ومِٞماَم  : سمَِ٘مْٓمِٕمفِ شُمفُ َأطَمُد اًمَقضْمَٝملِم ذِم سَمْٞمِع ِذَراٍع شَمٜمُْ٘مُص ىِمٞمؿَ   يَماَم ُهقَ :ضَمقَّ

ـُ ومِٞمِف سم٤ِمجلََقاِز  ْؾَعةِ َوَُم٤م َذيَمَرُه ، َٟمْح ـُ افرِّ َتِٛمُؾ َأْن َيُٙمقَن َُم٠ْمظَمُذ ،  حُمَْتِٛمٌؾ اب   :َأيِب َظاِصؿٍ َوحَيْ

ُف مَمُْٚمـقٌك َأْبق َظاِصؿٍ إِْن يَم٤مَن  وَماَل َيِْمَٛمُؾ ، قِمٞم٦َِّم شَم٥َم إِْن َُمَٚمَٙمُف سمَِٓمِريِؼ ال .  ُيَقاومُِؼ قَمغَم َأٟمَّ

ْ  ِ  اصْمٜم٤َمنَوًَمْقطَمَٗمرَ )       ٤م َوطَمِريُٛمَٝم٤م ًمِْمظَمِر مَل طََمِدمِهَ
ِٕ  ، جَيُزْ  سمِْئَرًا قَمغَم َأْن َيُٙمقَن َٟمْٗمُس اًمٌِْئِر 

َوًَمٜم٤َم ذِم اًمتَّقيِمٞمِؾ ذِم ، ىَم٤مًُمقُه  يَمَذا  ( َوًمِمظَمِرُأضْمَرُة قَمَٛمِٚمفِ  ،َويَم٤مَن احلَِريُؿ ًمَِّم٤مطِم٥ِم اًمٌِْئرِ 

ؾْمتِْئَج٤مِرقَمَٚمْٞمِف ظِماَلٌف  ِٓ  َوا
ِ
ْزَٟم٤مُه ، اإِلطْمَٞم٤مء ٩َم  ا -َوُهَقإََصحُّ - وَم٢مِْن ضَمقَّ                       ،َه َذًمَِؽ شمَّ

ٌَِٖمل يَم٤ًم سَمْٞمٜمَُٝماَم  َوإِْن َُمٜمَْٕمٜم٤َمُه وَمَٞمٜمْ ٤م ذِم اًمٌِْئِروَمِٚمُقضمقدِ ،  اًمٌِْئُر َواحلَِريُؿ َُمَٕم٤ًم  :َأْن َيُٙمقَن ُُمِْمؽَمَ  َأُمَّ

 
ِ
ٌَِٕمٞم٦َِّم ، ُصقَرِة اإِلطْمَٞم٤مء ٤م ذِم احلَِريِؿ وَم٤ٌِمًمتَّ ٤مِرِف ، َوَأُمَّ ٤ٌَمَر سم٤ِمًْمَ٘مّْمِد اًمّمَّ

اقْمتِ َٓ َتَٛمُؾ َأْن ، َو   َوحُيْ

                                                 

هـ  ، 375 ُيٙمٜمك أسم٤م قم٤مصؿ ، وًمد ؾمٜم٦م  ، هق حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمد اهلروي()

            أيب إؾمح٤مقوأيب ـم٤مهر اًمزي٤مدي ، وأيب قمٛمر اًمًٌٓم٤مُمل ، وأيب ُمٜمّمقر إزدي ، : أظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ أرسمٕم٦ٍم 

 ـمٌ٘م٤مت : يٜمٔمر ].    هـ  458شمقذم ؾمٜم٦م ،  (أدب اًم٘مْم٤مء) ، و(اعمًٌقط)، و (اًمزي٤مدات) اإل ؾمٗمرايٞمٜمل ، ًمف

  ـمٌ٘م٤مت :  (233-1/232)  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم:  (112 -4/104 ) اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى

    [ .( 2/79 ) اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي

 . (6/296): سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (6/447)رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر  : يٜمٔمر ()

.  ، واًمتّمحٞمح ُمـ اعمٓمٌقع (نٟم٤ًما) :اًمٜمًخ  ذم  ()

 . ( 212 /6 )  اًمٕمزيز()
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اِك اًمٌِْئِر ُي  ـِ اضْمَتَٛمَع ُِمٜمْفُ ،/ب88/ ىَم٤مَل سم٤ِمؿْمؽِمَ ٤م احلَِريُؿ وَمَٞمُٙمقُن ٟمِّْمُٗمُف عمَِ اإِلطْمَٞم٤مُء   َوَأُمَّ

٤ٌَمِع ، َواًمَ٘مّْمُد  ؾْمتِْت
ِٓ ـِ ا ِف قَم ْ َٓ حَيُّْمُؾ ًمِْمظَمِر : ًمَِْمْٕمِػ إطِْمَٞم٤مِئِف سم٤ِمًمٍمَّ َوَهَذا ، َو

طْمتاَِمُل َوِٕمٞمٌػ  ِٓ   .ا

ْٟمتَِٗم٤مِع طَم٤مِصٌؾ  َأْصَؾ   قَمغَم َأنَّ  ْٟمٌِٞمفٌ  ، ت(ًمَِتاَمِم آْٟمتَِٗم٤معِ  ): َوىَمْقُل اعُمَّمٜمرِػ        ِٓ ، ا

شَمٜمٌِْٞمٌف قَمغَم َأنَّ اعُمْٕمَتؼَمَ َأْدَٟمك طَم٤مضَمتِِف   :(شمـَٛمـَسُّ ):  َوىَمْقًُمُف ،َواعَمْ٘مُّمقُد مَت٤َمُُمُف 
  .

ُرُم َُمٜمُْع َص٤مطِمٌِِف ُِمٜمُْف : احَلِريؿُ وَ        ِذي حَيْ ُف ومِٞمِف ،  اًمَّ ِه اًمتٍََّمُ
ُرُم قَمغَم هَمػْمِ                        ،  َوحَيْ

ارِ  : ةِ ًمغَ َوىَم٤مَل َأْهُؾ الُّ  طَمِريُؿ ))  :َوَوَرَد ذِم احلَِدي٨ِم   ،  طُمُ٘مقىُمَٝم٤م َوَُمَراومُِ٘مَٝم٤م : َحِريُؿ افدَّ

 ، () َوؾَمٜمَْذيُمُرهُ ،   ((اًمٌِْئِر َأْرسَمُٕمقَن ِذَراقَم٤مً 
ِ
ظَماَلَف سَملْمَ اًمُٕمَٚماَمء َٓ   َأنَّ طَمِريؿَ  [ذِم ] َو

جَيُقُز ًمَِٖمػْمِ َص٤مطِمٌِِف إطِْمَٞم٤مُؤُه  اًمٌِْئرِ  ُف ًَمفُ ، َٓ اَم اخِلاَلُف ذِم اعمِْٚمِؽ ، سمِِف اظْمتَِّم٤مٌص  َوَأٟمَّ                            ، َوإِٟمَّ

ُْمٜم٤َمُه  . يَماَم ىَمدَّ

٤م اًمَزا       ـَ ِئ َوَأُمَّ     َوًمُِٙمؾر َأطَمٍد ، اًمَٕم٤مُِمِر وَماَل اظْمتَِّم٤مَص ومِٞمِف  ُد قَمغَم احلَِرْيِؿ مِم٤َّم َيْ٘مُرُب ُِم

.   إطِْمَٞم٤مُؤهُ 

                                                 

   .(117): اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (4/97)ًم٤ًمن اًمٕمرب  : يٜمٔمر (1)

   .(1/108)، شم٤مج اًمٕمروس  ( 1092 )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  :يٜمٔمر  (2)

، وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  (10411) ، ح (16/259) أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ()

 ، ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ذم (11647) سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم طمريؿ أسم٤مر ، ح  يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ،، (6/155)

إؾمٜم٤مده صحٞمٌح ، واًمرضمؾ اعمٌٝمؿ ذم إؾمٜم٤مده هق حمٛمد سمـ  : ) ( 16/259)شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد 

    .(ؾمػميـ يمام ضم٤مء ُمٍمطم٤ًم سمف قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمح 

    .(184) ؾمٞم٠ميت ص ()          

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (6/216): اًمٕمزيز  (2/574)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  () 

 اًمزائد قمغم ]

احلريؿ مم٤م 

ي٘مرب ُمـ 

 [اًمٕم٤مُمر
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ُد ،  ()َوافَّؾْقُث  ، َأُبقَحـِقَػةَ َوىَم٤مَل        َواَيَتلْمِ َوَأمْحَ     َٓ جَيُقُز :   قَمٜمُْف  ذِم إطِْمَدى اًمرر

َت٤مَج إمَِم وَمْتِح سَم٤مٍب ذِم طَم٤مِئطِ ، إطِْمَٞم٤مُؤُه  َتِٛمُؾ َأْن حَيْ ُف حَيْ َٕمُٚمُف ـَمِريَ٘م٤مً ِه ،وَم٢مِٟمَّ  ،                     َأْوومِٜم٤َمِئِف َوجَيْ

ِت يَْمعَ َب طَم٤مِئُٓمُف َف رَ َأْو َيْخ  َٓ  ذِم ومِٜم٤َمِئفِ  آ
ِ
ْز شَمْٗمِقي٧ُم َذًمَِؽ قَمَٚمْٞمِف ،  َوهَمػْمِ َذًمَِؽ  ،اًمٌِٜم٤َمء وَمَٚمْؿ جَيُ

ٌَِٕمٞمِد  ٌَٕمٞمدِ ، سمِِخاَلِف اًم .     قُمْرُف ال َواًمَٗمْرُق سَملْمَ اًمَ٘مري٥ِم َواًم

هُ :  افَّؾْقُث َوىَم٤مَل        ُْمٜم٤َم،   َؾْرَشٍخ  مُخُُس َوِهَل  ، هَمْٚمَقةٌ  طَمدُّ ـِ () َوىَمْد ىَمدَّ  اَداَوْرِديِّ  قَم

 ومِٞمِف  َٟمْ٘مَؾ َُمَذاِه٥ِم 
ِ
.  َوْػ َُم٤م َذيَمْرَٟم٤مُه ُهٜم٤َم إًَِمْٞمِف ُي وَمْؾ ، اًمُٕمَٚماَمء

  ، َوُمـَاُخ اإِلبِؾِ  ، َوُمْرَتَؽُض اخَلْقؾِ  ،افـَّاِدي : َؾَحريُؿ افَؼْرَيةِ )ىَم٤مَل       

َمادِ                              ًمِْٚمُٕمْرِف َوًمِْٚمَٕمَٛمِؾ سمَِذًمَِؽ ظَمَٚمَٗم٤ًم  :( َوَكْحُقَها  َوَمْطَرُح افرَّ

ـْ ؾَمَٚمٍػ  َتِٛمُع ومِٞمِف اًمَ٘مْقُم َيٜمُْدوَن :  افـَّاِديوَ  ،  قَم ِذي جَيْ   :                     َأْي :اعَمْجِٚمُس اًمَّ

                                                 

 . (23/312) اعمًٌقط () 

هـ ،           94هق اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٗمٝمٛمل سم٤مًمقٓء ، وأصٚمف ُمـ اًمٗمرس ، وًمد ؾمٜم٦م ()

، ؾمٛمع ُمـ قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك   (اإلُم٤مم احل٤مومظ ؿمٞمخ اإلؾمالم وقم٤ممل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م  ): ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل 

وقمٌداًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ وهمػممه٤م يمثػم ، وروى قمٜمف أؿمٝم٥م سمـ قمٌد اًمٕمزيز و ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد وهمػممه٤م ، شمقذم 

   [ . (78-7): ُمقؾمققم٦م وم٘مف اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد  (8/136)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : يٜمٔمر  ]. هـ 175ؾمٜم٦م

 . (91-16/90): اإلٟمّم٤مف  (150-8/149)اعمٖمٜمل :  يٜمٔمر ()          

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (ىمربال) : (ك)  ذم() 

ٌب : اًمٗمرؾمخ  ()   .        يمٞمٚمقُمؽمشم٘مري٤ًٌم 5 ،7، وي٘مدر ب  أًمػ ذراع 12وي٤ًموي  ، ، ُم٘مٞم٤مٌس ًمٚمٛم٤ًموم٦م ُُمٕمرَّ

.  [ ( 381 ) اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم:  (53-52)اعمٙم٤ميٞمؾ وإوزان واًمٜم٘مقد اًمٕمرسمٞم٦م : يٜمٔمر  ]

   .(138)ص ()           

  .(2/270) ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم ()

 . (2/572) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم:  (213 /6 ) اًمٕمزيز:  يٜمٔمر()

طمريؿ ]

 [اًم٘مري٦م 
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صُمقنَ  ك ، َيَتَحدَّ ٛمَّ ًَ يمـِيُّ :  اًمٜمَّدِ  : َوُي َْهِؾ اعَمْجِٚمِس  ، ير يَم٤مًمزَّ ِٕ َوإَِذا ، َوُيَ٘م٤مُل اًمٜم٤َّمِدي 

َق اًمَ٘مْقُم وَمَٚمْٞمَس سمِٜمَدِ  .   يٍّ شَمَٗمرَّ

يْمضِ أَ وَ        ْصُؾ اًمرَّ
٦ِم سم٤ِمًمِرضْمؾِ :  اسمَّ ُب اًمدَّ ،  صُمؿَّ اؾْمُتْٕمِٛمَؾ ذِم ؾَمْقِق اًمَٗمَرِس  ، رَضْ

ْرتَِؽاُض وَ  ِٓ ْوٓمَِراُب : ا ِٓ ْقِق  ا ًَّ ـَ اًم ، َذًمَِؽ  َواعُمْرشَمَٙمُض َُمَٙم٤منُ ،  احل٤َمِصُؾ هل٤َم ُِم

٤مُن اًمَ٘مْرَي٦ِم ظَمٞمـ٤َّمَل  اإِلَمامُ َوىَمٞمََّد ، سَمَٗمْتِح اًمَٙم٤مِف  .  ةً َذًمَِؽ سماَِم إَِذا يَم٤مَن ؾُمٙمَّ

       

َُم٤مدِ طْ َومَ  اَمدِ ،  َُمَٙم٤مُن ـَمْرطِمِف  :َرُح اًمرَّ ًَّ ٌَْٞم٤منِ  ، َويَمَذًمَِؽ َُمْٓمَرُح اًم ٞمُؾ  ،َوَُمْٚمَٕم٥ُم اًمّمر ًِ  َوَُم

 
ِ
ظِماَلَف ومِٞمِف ، اًمَ٘مْرَي٦ِم َرُف َوطَ  ، َوَُمَراُح اًمَٖمٜمَؿِ ، اعَم٤مء َٓ ُف                                       ، َوَهَذا يُمٚمُّ

ـْ ىَمْقًمِٜم٤َم  َتْثٜمَك ُِم ًْ ـَ اعَمْٕمُٛمقِر جَيُقُز إطِْمَٞم٤مؤُ : َوُهَق ُُم ـُ  ، هُ إِنَّ َُم٤م ىَمُرَب ُِم َٓ أَ َوُيْٛمِٙم َٟمْحَت٤مَج  ْن 

ُف مَمُْٚمقكٌ  :إمَِم اؾْمتِْثٜم٤َمِئِف إَِذا ىُمْٚمٜم٤َم َ  : إِٟمَّ ِٕ ـِ اؾمِؿ اعَمَقاِت    ُف ظَمَرَج قَم . ٟمَّ

٤م      أ  ٌََٝم٤مِئؿِ ىْرعَ مَ ُمَّ ـْ طَمِرْيِٛمَٝم٤م قَمغَم َُم٤مىَمَٓمَع سمِِف  : اًم ـِ اًمَ٘مْرَي٦ِم وَمَٚمْٞمَس ُِم              وَم٢مِْن سَمُٕمَد قَم

٧َم  ،  اإِلَمامُ  ًْ ٌََٝم٤مِئُؿ شَمْرقَمك ومِٞمِف قِمٜمَْد اخلَْقِف َل وَ ، َُمْرقَمًك ىِمؾَّ َوإِْن ىَمُرَب َومَلْ َي ـْ يَم٤مَٟم٧ِم اًم يِم

ـَ اإِلسْمَٕم٤مِد  ـِ ، ُِم ُف   اإِلَمامِ  َواًمٔم٤َّمِهُر قِمٜمَْد ،ومِٞمِف ظِماَلٌف   يِلٍّي  َأيِب عَ خِ افقَّ وَمَٕم                         َأٟمَّ

ـْ طَمِريِٛمَٝم٤م َأْيَْم٤ًم   . ًَمْٞمَس ُِم

                                                 

    .(1338): اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  (14/228)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  (2)         
 

 .(644): اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  (6/215)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  (3)        

 . (8/335)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر  ()         

  . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (يرعب) : ( ك )  ذم()

 . (8/286)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر  ()

  .(8/335)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر  ()

. سمتٍمف يًػم  ( 6/213 ) اًمٕمزيز:  يٜمٔمر ()
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اؾِِعلُّي ىَم٤مَل        ٧َم  ) :  افرَّ ًْ ٤َم َي
ْض عمِ ـَ اًمَ٘مْرَي٦ِم  :َُمْرقَمًك لُّ ِق َومَلْ َيَتَٕمرَّ َوُيِْمٌُِف ،  َوُهَق ىَمِري٥ٌم ُِم

ـَ احلَِريؿِ  ـْ طُمُ٘مقِق   َُمْرقَمك َصاِحُب افتَّْفِذيِب  َوقَمدَّ  ، ( َأْن ُيْ٘مَٓمَع سمَِٙمْقٟمِِف ُِم ٌََٝم٤مِئِؿ ُِم اًم

ُح ،  َواعُمْحَتَٓم٥ُم يَم٤معَمْرقَمك ،  -َوَهَذا ُهَق اعُمْخَت٤مرِ - اًمَ٘مْرَي٦ِم ُُمْٓمَٚمَ٘م٤ًم    .َويَمَذا اعَمْنَ

    

٤ٌَمَرُة   : َتـْبِقفٌ        رِ قِم ضْمتاَِمعِ : َواعُمَراُد  ، ( جُمَْتَٛمُع اًمٜم٤َّمِدي )  اُدَحرَّ ِٓ ُه  ،َُمَٙم٤مُن ا  وَم٤مظْمَتٍَمَ

رِ هَمػْمُ اًمٜم٤َّمِدي ذِم يَماَلِم   ادِـَْفاِج وَم٤مًمٜم٤َّمِدي ذِم يَماَلِم  ، اُدَصـُِّػ  َواًمَٙماَلَُم٤مِن  ، اُدَحرَّ

ـْ ] : َصِحْٞمَح٤مِن قَمغَم َُم٤م سَمَٞمٜم٤َّم َْهِٚمِف   [ُِم ِٕ ُف ُيَ٘م٤مُل ًمِْٚمَٛمْجِٚمِس َو . َأٟمَّ

 َأَٟمْخ٧ُم اجلََٛمَؾ وَم٤مؾْمَتٜم٤َمَخ : ُيَ٘م٤مُل ، َوُهَق َُمَٙم٤مُن إَِٟم٤مظَم٦ِم اجِلاَمِل ، اعمِٞمِؿ  َوؿر  ِب ادـُـَاُخ  َو      

َخ  .   َوشَمٜمَقَّ

٤م اًمَ٘مْرَي٦ُم  ،  َهِذِه إُُمقَر ذِم طَمِريِؿ اًمَ٘مْرَي٦ِم اعَمْٕمُٛمقَرِة ذِم اإِلؾْماَلمِ  افَغَزايِلُّي َوَذيَمَر        َأُمَّ

٤مَر قَمغَم  تِل َص٤محَلْٜم٤َم اًمُٙمٗمَّ َٓ حُيَْل : َأْن شَمُٙمقَن ِرىَم٤مهُب٤َم هَلُؿ اًمَّ ٤م  َٚمُف اًمَٖمَزازمُّ  ، ى وَمَٛمَقاهُتَ ُف  َوقَمٚمَّ سم٠َِمٟمَّ

ٌََٚمِد  ِٚمٛملَم قَمٜمُْف ، طَمِريُؿ اًم ًْ ِذي َيْدوَمُٕمقَن اعُم .  َوىَمٞمََّدُه سم٤ِمًمَّ

                                                 

 . (213 /6)اًمٕمزيز  : يٜمٔمر  ()

 . (4/490) ، واًمٜمص ذم اًمتٝمذي٥م 14ت شمرمجتف ص شم٘مدماعمراد سمف اإلُم٤مم اًمٌٖمقي ، وىمد  ()

 .  ُمـ يمالم اسمـ اًمًٌٙمل()

 . (236)ص  ()

  . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

   .(262): اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  (14/379)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  (8)

  .(4/219): اًمقؾمٞمط  (196 ) اًمقضمٞمز:  يٜمٔمر ()

 . (4/219 ) اًمقؾمٞمط:  يٜمٔمر ()
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ْؾَعةِ َوىَم٤مَل        ـُ افرِّ ٌََٕم٤مً افَبسقطِ  َو افَقِشقطِ إِنَّ َهَذا اًمَ٘مْٞمَد َذيَمَرُه ذِم  : اب      / أ 89/    شَم

ـْمُف  ،  ِ فِِلَِمام   قَمغَم َُمَقاِت   اإِلَمامُ َوىَم٤مؾَمفُ ،  اعَمْذيُمقِر اَدَقاِت  ذِم إَْصَحاُب َومَلْ َيِْمؽَمِ

ْز ًمِْٚمَٙم٤مومِِر إطِْمَٞم٤مؤُ  :َداِراإِلؾْماَلمِ  . ُه  طَمْٞم٨ُم مَلْ جَيُ

ْؾَعةِ َوىَم٤مَل        ـُ افرِّ ِٚمٛمقَن جَيُقُز ًمِْٚمَٙم٤مومِرِ :   اْب ًْ َيُذبُّ قَمٜمُْف اعُم َٓ   َوَهَذا يـُٗمـْٝمـُِؿ َأنَّ َُم٤م

ـْ َُمَقاِت َداِرِهؿ ، إطِْمَٞم٤مُؤُه  ْٚمِح ُِم َومَلْ َأَر َذًمَِؽ ، يَماَم جَيُقُز ًَمٜم٤َم إطِْمَٞم٤مُء َُم٤ممَلْ َيُذبَّ قَمٜمُْف َأْهُؾ اًمّمُّ

ِه  ْؾَعةِ  اْٟمَتَٝمك يَماَلُم ،ذِم يَماَلِم هَمػْمِ ـِ افرِّ .  اْب

 اًمَٙم٤مومِِر َُمَقاَت َدارِ  َوَُم٤مىَم٤مَل       
ِ
ـْ إوِْمَٝم٤مِم ضَمَقاِز إطِْمَٞم٤مء َٓ َيُذبُّ اعُمْس  اإِلؾْماَلمِ  ُِم ِذي  ُِمقَن لاًمَّ

َنَّ اعُمْٛمَتٜمَِع اؾمتِْٕماَلُء اًمَٙم٤مومِِر ذِم َداِراإِلؾْماَلِم  ِٕ  : 
ٍ
ِٚمٛمقَن ،  قَمٜمُْف ًَمْٞمَس سمٌَِمء ًْ ؾَمَقاًء َأَذبَّ اعُم

 َٓ ـْ سماَِلِد اإِلؾْماَلِم ، قَمٜمُْف َأْم  ِٚمٛمقَن قَم ًْ َٓ َيُذبُّ اعُم   ! .؟َويَمْٞمَػ 

٤م        َٓ  : وَمَّمِحٞمٌح افَغَزايِلِّ   شَمْ٘مِٞمٞمدُ َوَأُمَّ َنَّ َُم٤م ِٕ ِٚمٛملمَ َي   ًْ َيْٛمَتٜمُِع إطِْمَٞم٤مؤهُ  ُذسمُّقَن اعُم َٓ   ،قَمٜمُْف 

٤م اًمتَّْٕمِٚمٞمُؾ سمَِٙمْقٟمِفِ  ٌََٚمدِ  َوَأُمَّ ُف مَمُْٚمقٌك ذِم إََصحر  : طَمِريَؿ اًم َم َأٟمَّ           ، وَم٤محْلَريُؿ ىَمْد شَمَ٘مدَّ

تِل مَتَسُّ احل٤َمضَم٦ُم إًَِمْٞمَٝم٤م وَمُٝمَق طَمِريؿٌ ، َواعَمَقاُت هَمػْمُ مَمُْٚمقٍك  ـَ اعَمَراومِِؼ اًمَّ  ، وَم٢مِْن يَم٤مَن َذًمَِؽ ُِم

ـَ اعَمَقاِت ذِم إََصحر ، َذسمُّقا قَمٜمُْف َأْومَلْ َيُذسمُّقا    .َوًَمْٞمَس ُِم

ـَ اعَمَراومِِؼ        ـْ ُِم ـَ اعَمَراومِِؼ  ،َومَلْ َيُذسمُّقا قَمٜمُْف ضَم٤مَز إطِْمَٞم٤مؤهُ  َوإِْن مَلْ َيُٙم ـْ ُِم  َوإِْن مَلْ َيُٙم

ِٚمٛملَم قَمٜمُْف  ًْ َتَٛمُؾ :َوًَمِٙمٜمَُّٝمْؿ َيُذسمُّقَن اعُم َن :  َيْٛمَتٜمُِع إطِْمَٞم٤مؤُه  :َأْن ُيَ٘م٤مَل   وَمَٝمَذا حُيْ طُمْٙمَٛمُف  ّ َ ِٕ

 اؾمؿِ  ،طُمْٙمَؿ اعَمْٕمُٛمقِر اعُمّمـ٤َمًمـَِح قَمَٚمْٞمفِ 
ِ
ُف طَمِريٌؿ  : وَماَل ُيَ٘م٤مُل  :اعَمَقاِت قَمَٚمْٞمفِ   َُمَع سَمَ٘م٤مء ،  إِٟمَّ

َؽ  ِذي َيُذسمُّقَن قَمٜمْفُ إَْصَحاِب قَمغَم َهَذا ىَمْقُل  َومِم٤َّم َيُدًمُّ ُف َيُٙمقُن طُمْٙمُٛمُف إِ   : ذِم اعَمَقاِت اًمَّ ٟمَّ

                                                 

 . (285-8/284)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  :  يٜمٔمر ()

  . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (ٟمٌٞمفت) : ( ك)  ذم()
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ٌََؼ  ِريَماَم ؾَم ُر ًَمْٞمَس سمَِٛمْٛمُٚمقٍك َواحلَِريُؿ مَمُْٚمقٌك  ،  طُمْٙمَؿ اعُمَتَحجَّ ـِ ، َواعُمَتَحجَّ َٓ َيْٚمَزُم ُِم َو

َيْٛمَتٜمُِع  َوًَمْٞمَس يُمؾُّ َُم٤م، وَمُٙمؾُّ طَمِريٍؿ َيْٛمَتٜمُِع إطِْمَٞم٤مؤُه ، اُْمتِٜم٤َمِع إطِْمَٞم٤مِئِف َأْن َيُٙمقَن طَمِرياًم 

٤م َُمْٕمُٛمقٌر ، َب إطِْمَٞم٤مؤُه سمَِحريٍؿ  ٤مطَمِريُؿ مَ ، ْل ُهَق إُِمَّ ٤م شَم٤مسمٌِع ًمَِذًمَِؽ  ،ُُمقرٍ عْ َوإُِمَّ .   َوإُِمَّ

، َواحَلْقُض ، َوَحِريُؿ افبِْئِر دِم اَدَقاِت َمْقِؿُػ افـَّاِزِح  ): ىَم٤مَل       

ُب  َٓ و ِة ، َوُُمْتـََؿُع اَداِء ، َوافدُّي ابَّ ُد افدَّ دَّ ٤ٌَمَرُة  ، (َوُمَسَ رِ  قِم  ):              اُدَحرَّ

ِذي َيِ٘مُػ ومِٞمِف اًمٜم٤َّمِزُح  : َوطَمِريُؿ اًمٌِْئِر اعَمْحُٗمقَرِة ذِم اعَمَقاِت  ِذي ُيقَوُع ومِٞمِف  ،اعَمْقِوُع اًمَّ  َواًمَّ

ُب  َٓ و ٌَِٝمٞمَٛم٦ِم ، اًمدُّ ُد اًم دَّ  ، َوُُمؽَمَ
ِ
َتِٛمُع ومِٞمِف اعَم٤مُء إمَِم َأْن  ،َوُمـَّمـ٥َمُّ اعَم٤مء ِذي جَيْ  َواحلَْقُض اًمَّ

ـَ اًمٌِْئِر   ذِم  :ذِم اعَمَقاِت  : ادِـَْفاِج وَمَ٘مْقُل ،  (ُيْرؾَمَؾ    يَم٤مِئٜم٦ًَم ذِم  :َأْي : َُمْقِوِع احل٤َمِل ُِم

ـَ اعَمْحُٗمقَرِة ذِم ُِمْٚمِٙمِف  ،اعَمَقاِت  اٌز ُِم ٤ٌَمَرشمِِف إؿِْمَٙم٤م،  َوُهَق اطْمؽِمَ َـّ ذِم قِم ـْ ضِمَٝم٦ِم ًٓ ًَمِٙم  ُِم

وطٍ  ـَرسمـِٞم٦َّمِ عَ ال اَم جَيُقُز سمنُِمُ ـَ اعُمَْم٤مِف إًَِمْٞمِف إِٟمَّ َنَّ احل٤َمَل ُِم
ِٕ َوإِْن ضَمَٕمْٚمَتُف ، مَلْ شُمقضَمْد ُهٜم٤َم  : 

رِ  وَمَٚمق َذيَمَرُه يَماَم ذِم ، سمِِف َوُهَق اعَمْحٗمقَرُة حَمُْذووَم٤ًم  ُق لر َوْصَٗم٤ًم يَم٤مَن اعُمَتعَ  ـَ اُدَحرَّ ًَ . يَم٤مَن َأطْم

َتِ٘مل :افـَّاِزُح وَ        ًْ ِذي َي ِذي َيِ٘مُػ ومِٞمِف  :َوَُمْقىِمُٗمفُ  ، َن اًمٌِْئرِ مِ  اًمَّ                                 ،  اعَمْقِوُع اًمَّ

ُب وَ  َٓ و ٌب : افدُّي ـَ احلَِريِؿ َُمْقِوُٕمُف ،  وَم٤مِرِدٌ ُُمَٕمرَّ ٤ٌَمَرُة ، َواعَمْٕمُدوُد ُِم يَماَم شَمْ٘مَتِْمٞمِف قِم

رِ  ٤ٌَمَرُة  َُهق َٓ  ، اُدَحرَّ  . ادِـَْفاِج يَماَم شَمْ٘مَتِْمٞمِف قِم

                                                 

  .(163 )ص  (1)          

 . (2/271)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

 . ( 236 )ص  ()

  .(244): اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط   (232-14/231)ًم٤ًمن اًمٕمرب   (1)

 :                (305 ) اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط : يٜمٔمر  ]         .أًم٦م اًمتل شمديره٤م اًمداسم٦م ًمٞمًت٘مك هب٤م :  اًمدوٓب ()

.  [ ( 167 )اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 

طمريؿ اًمٌئر ]

 [ ذم اعمقات
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٤مدِ احَلْقُض وَ          :َوُهقَ  سمَِْمؿر اًمْمَّ
ِ
٤ٌَمَرُة  ،  َُمَٙم٤مُن اضْمتاَِمِع اعَم٤مء رِ يَماَم اىْمَتَْمْتُف قِم ،  اُدَحرَّ

 سَمَدَل ىَمْقلِ  ادِْـَفاِج  وَمَ٘مْقُل 
ِ
رِ  َُمَع َذًمَِؽ جُمَْتَٛمُع اعَم٤مء   : ومِٞمِف َٟمَٔمٌر : اُدَحرَّ

ِ
                   ، َُمَّم٥مُّ اعَم٤مء

ـَ  رِ وَمِٗمل يُمؾٍّ ُِم ٦مٌ  ادِـَْفاِج  وَ اُدَحرَّ ًَ َٗمَ٘م٤م ذِم َأْرسَمَٕم٦ٍم ُِمٜمَْٝم٤م  :مَخْ   ذِم َواطِمدٍ  َواظْمَتَٚمَػ ًَمْٗمُٔمُٝماَم ،  اشمَّ

َّٓ وَمَتِّمػُم ؾِمت٦َّمً : يَم٤مَٟم٤م َواطِمَدًا   وَم٢مِنْ  ،َوُهَق اعَمَّم٥مُّ َواعُمْجَتَٛمعُ                  َأْو َيُٙمقَن اعَمْجَٛمعُ  ،وإِ

َر احلَْقَض سمَِٖمػْمِ اؾْمِٛمِف ،ادِـَْفاُج  وَمَٞمُٙمقنُ ، احلَْقُض  ُهقَ                                   ىَمْد َٟمَ٘مَص اعَمَّم٥مَّ َويَمرَّ

ِذي َيْ٘مَتِ   اؾِِعـلِّ يَماَلُم  ِه َوُهَق اًمَّ ِح   ذِم افرَّ ْ ُف ىَم٤مَل  افؼَّ  ُهقَ ) :  وَم٢مِٟمَّ
ِ
    َُمَّم٥مُّ اعَم٤مء

َتِٛمُع ومِٞمفِ  ِذي جَيْ ـْ طَمْقٍض َوَٟمْحِقهِ  :اعَمْقِوُع اًمَّ ْرِع ُِم ْ٘مِل اعَم٤مؿِمَٞم٦ِم َواًمزَّ ًَ
 َوَزاَد ذِم -   ًمِ

ح ْ َ٘م٤ًم  ُُمَح  ِ ؾَم٤مِدؾَم٤مً افؼَّ ُرُج ُِمٜمْفُ - ىمَّ ِذي ُيْٓمَرُح ومِٞمِف َُم٤م خَيْ ـَ   :  ( َوُهَقاعَمْقِوُع اًمَّ َيْٕمٜمِل ُِم

رِ صُمؿَّ إِنَّ يَماَلَم  ،  احلَْقِض  ِب َوُُم٧مــذِم َُمْقضِ ادِـَْفاِج وَ اُدَحرَّ َٓ و ابَّ ـــَِع اًمدُّ ِد اًمدَّ  ةِ ــَردَّ

ِح  َويَماَلمُ  ٌق ـــَُُمْٓمؾ ْ ُه ومِٞمِٝماَم ُُمَ٘مٞمٌَّد سماَِم إَِذا يَم٤مَن  افؼَّ                                        َوهَمػْمُ

ؾمتَِ٘م٤مُء سمِفِ  ِٓ َٓ ؿَمؽَّ ومِٞمفِ  ،ُم٤م ا َٛمُؾ يَماَلُم  ، /ب89/ َو رِ وَ  ادِـَْفاِج َوقَمَٚمْٞمِف حُيْ   :اُدَحرَّ

ْ٘مُل  ًَّ ـَ اًمٌِْئِر اًم ِب ، َوُهَقإَِذا يَم٤مَن اعَمْ٘مُّمقُد ُِم ْ ٤م إَِذا يَم٤مَٟم٧ْم ًمِٚمنمُّ اَم ُيْٕمَتؼَمُ ، وَمَ٘مْط وَماَل  َأُمَّ َوإِٟمَّ

٤ٌَمَرُة  َتِ٘مل يَماَم شَمْ٘مَتِْمٞمِف قِم ًْ ِب ومِْٞمَٝم٤م َُمْقىِمُػ اعُم  .                  اُدَفذَّ

                                                 

   .(641): اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  (4/271)ًم٤ًمن اًمٕمرب  (3)         

. (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (ي٘مت ) : ( ك )  ذم()

()  (6/214).  

 .  (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (اُمٓمٚمؼ) : ( ك )  ذم()

 .  (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (هب٤م) : ( ك )  ذم()

ويٛمٚمؽ سم٤مإلطمٞم٤مء ُم٤محيت٤مج إًمٞمف ُمـ اعمراومؼ                             : ) ( 3/617)  ىم٤مل اًمِمػمازي ذم اعمٝمذب ()

وطمريؿ اًمٌئر ، وهق سم٘مدر ُم٤م ي٘مػ ومٞمف اعمًت٘مل إن يم٤مٟم٧م اًمٌئر ًمٚمنمب ، وىمدر ُم٤ميٛمر ومٞمف .... يمٗمٜم٤مء اًمدار 

 . (اًمثقر إن يم٤مٟم٧م ًمٚمً٘مل 
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٤ٌَمَرشمِِف َأْيَْم٤ًم َأنَّ َُمْقىِمَػ        ْ٘مِل  َوُُمْ٘مَت٣َم قِم ًَّ تِل ًمِٚم ُيْٕمَتؼَمُ ذِم اًمٌِْئِر اًمَّ َٓ َتِ٘مل  ًْ َويُمؾُّ ، اعُم

٥ِم احل٤َمضَم٦ِم ، َذًمَِؽ هَمػْمُ حَمُْدوٍد  ًَ اَم ُهَق سَمَح ـَ ، َوإِٟمَّ ـْ ]َوُِم               : ىَم٤مَل   [إَْصَح٤مِب َُم

ـْ يُمؾر ضَم٤مٟم٥ٍِم    .طَمِريُؿ اًمٌِْئِر ىَمْدُر قُمْٛمِ٘مَٝم٤م ُِم

ـِ افَبْقَفِؼلِّ َوذِم        ـْ  ُشـَ طَمِريُؿ اًمٌِْئِر َأْرسَمُٕمقَن )) : صىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ : ىَم٤مَل  َ َأيِب ُهَرْيَرةقَم

ـْ يُمؾر  قَْمَٓم٤مِن اإِلسمِِؾ َواًمَٖمٜمَِؿ  ،ضَمَقاٟمٌَِِٝم٤م  ِذَراقَم٤ًم ُِم ِٕ َٝم٤م  ـِ                                       ،  يُمٚمُّ َواسم

َل ؿَم٤مِرٍب  ٌِٞمِؾ  َأوَّ ًَّ  ًمَِٞمْٛمٜمََع سمِِف اًمَٙمأَلَ ، اًم
ٍ
َٓ َيْٛمٜمَُع وَمْْمَؾ َُم٤مء                                                        . (( َو

ـِ  ـِ اُدَسقِِّب َوقَم  طَمِريَؿ اًمٌِْئِر اًمٌـَِدْي  َأنَّ  ) :  اب
ِ
٦مٌ ء ًَ ـْ َٟمَقاطِمْٞمَٝم٤م   مَخْ وَن ِذَراقَم٤ًم ُِم  َوقِمنْمُ

َٝم٤م  ٦مِ ، يُمٚمر قَن ِذَراقَم٤مً  َوطَمِريُؿ اًمَٕم٤مِديَّ ًُ َٝم٤م  مَخْ ـْ َٟمَقاطِمٞمَٝم٤م يُمٚمر ْرِع صَماَلصُماِمَئ٦مِ ـــَوطَمِري، ُِم  ُم سمِْئِر اًمزَّ

َٝم٤م ـْ َٟمَقاطِمٞمَٝم٤م يُمٚمر   . ( ِذَراٍع ُِم

ْهِريُّي ىَم٤مَل        اِمَئ٦ِم ِذَراٍع : َوؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜم٤َّمَس َيُ٘مقًُمقَن  :  افزُّي ًُ              ، طَمِريُؿ اًمُٕمُٞمقِن مَخْ

ي   ُ ءَوافبِْئُرافبـَدِّ
ِ
٤ٌَمء اِل اعُمْٝمَٛمَٚم٦مِ  سمَِٗمْتِح اًم اًمدَّ َزةٌ  ،  سَمْٕمَدَه٤م َي٤مٌء ؾَم٤ميِمٜم٦َمٌ  ،َويَمْنِ :                       شَمِٚمٞمَٝم٤م مَهْ

                                                 

 .  (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

، واىمتٍمذم اعمقوع اًم٤ًمسمؼ قمغم ُمقوع آؾمتِمٝم٤مد ، وأورد احلدي٨م  (177)شم٘مدم خترجيف ص ()

. هٜم٤م سمتامُمف  

، اشمٗم٘مقا اًمٗم٘مٝم٤مء اًمًٌٕم٦م ، أطمد  هق ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م سمـ طمزن سمـ أيب وه٥م اًم٘مرر اعمخزوُمل ()

، ُم٤مت ؾمٜم٦م   ٓ أقمٚمؿ ذم اًمت٤مسمٕملم أوؾمع قمٚماًم ُمٜمف:  اسمـ اعمديٜمل ه، ىم٤مل قمـ ليقمغم أن ُمرؾمالشمف أصح اعمراس

              اًمٙم٤مؿمػ: ( 388 )  شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م: ( 188 )  اًمث٘م٤مت ًمٚمٕمجكم: يٜمٔمر  ] .  وىمد ٟم٤مهز اًمثامٟملم، هـ 94

( 1/350 ) ]  .

 ،  ر  سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم طمريؿ أسم٤م،يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات  ،  ( 6/257 )  أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى()

، ُمقصقًٓ إمم  (7041)، يمت٤مب إطمٙم٤مم ، ح  (4/109)، وأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ( 11869  )ح 

 . (4) ، واٟمٔمر طم٤مؿمٞم٦م صاًمٜمٌل 
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تِل طُمِٗمَرْت ذِم اإِلؾْماَلمِ  ٦ٍم ،   ِهَل اًمٌِْئُر اًمَّ ٧ْم سمَِٕم٤مِديَّ ًَ ةُ وَ ، َوًَمْٞم ٦ًٌَم إمَِم افَعاِديَّ ًْ
               ، َظادٍ  ٟمِ

ـِ  ـِ اُدَسقِِّب َوَُم٤م َذيَمْرَٟم٤مُه قَم ـْ اب   .  ّ َ َومَلْ َيِّمح:  َُمْروُمققَم٤ًم َأيِب ُهَرْيَرةَ  ُرِوَي قَم

ـِ        ـِ َظبَّاسٍ َوقَم قَن ِذَراقَم٤ًم ) : اب ًُ ،  (َوطَمريُؿ اًمَٕملْمِ ُِم٤مْئَت٤م ِذَراٍع ، طَمِريُؿ اًمٌِْئِر مَخْ

اؾِِعلُّي و َواَي٤مِت قَمغَم اظْمتاَِلِف ،  مَلْ َيَر اًمتَّْحِديَد ا افشَّ  اًمَ٘مْدِر اعُمْحَت٤مج ِإًَِمْٞمفِ  َومَحََؾ اظْمتاَِلَف اًمرر

َذا ُيَ٘م٤مُس طَمِريُؿ اًمٜمَّْٝمِر اعَمْحُٗمقِر ذِم اعَمَقاِت ، .  َوهِبَ

      

اؾِِعلُّي ىَم٤مَل        ٤م اًمَ٘مٜم٤َمُة وَمآسَم٤مُرَه٤م) :  افرَّ َتَ٘مك ُِمٜمَْٝم٤م طَمتَّك ُيْٕمَتؼَمَ   َوَأُمَّ ًْ    ،احلَِريؿُ ومِٞمَٝم٤م َُٓي

ِذي ًَمْق طمـُِٗمـَر ومِٞمِف ًَمٜمََ٘مَص  َٞم٤مٍر وَ  ،َُم٤مؤَه٤م وَمَحريُٛمَٝم٤م اًمَ٘مْدُر اًمَّ  ، اْكؽَِباسٍ  َأْوظِمٞمَػ ُِمـ اهْنِ

َتِٚمُػ َذًمَِؽ     .( َوَرظَم٤مَوهِت٤َمإَْرِض  [ َصاَلسَم٦مِ   ِسم٤ِمظْمتاَِلف] َوخَيْ

                                                                                                                                               

    ،  ، شم٤مسمٕمٌل صم٘م٦مٌ  ، ُمتٗمٌؼ قمغم ضمالًمتف وإشم٘م٤مٟمف ، يٙمٜمك أسم٤م سمٙمر هق حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ قمٌد اهلل اًمزهري (2)           

 . [  ( 2/291 ) اًمٙم٤مؿمػ:  ( 896 )  شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م: ( 412 ) اًمث٘م٤مت: يٜمٔمر  ].      هـ 124ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 . (34): اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ( وشُمِرَك ومٞمٝم٤م اهلٛمزة ذم أيمثر يمالُمٝمؿ: )، وىم٤مل  (2/32)ًم٤ًمن اًمٕمرب  (3)
 

 ،   ر  سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم طمريؿ أسم٤م، يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ،  ( 6/257)  أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى()

 : وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ( وهق وٕمٞمػ ،وروي قمـ أيب هريرة ُمقصقًٓ ): ، وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل سمٕمده  ( 11870 )ح 

( . اًمّمحٞمح أٟمف ُمرؾمٌؾ قمـ اسمـ اعمًٞم٥م ، وُمـ أؾمٜمده وم٘مد َوِهؿ  : ) (4/220)ذم ؾمٜمٜمف 

، يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ،  سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم طمريؿ  (156 /6 )  أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى(5)

 . ( 11651 )أسم٤مر ، ح 

  

   

 . (6/214)اًمٕمزيز  ()

ٌْسِ الآٟمٙم٤ٌمس ُمِمتؼ ُمـ  (2)           :  (13/13)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  ]سم٤مًمؽماب ردمال:  ، وهق يَم

  .[ (773)اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط 
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َتِ٘مك  َوضْمَٝم٤ًم َأنَّ طَمِريَٛمَٝم٤مايلُّي افَغزَ َوطَمَٙمك        ًْ تِل ُي طَمِريُؿ اًمٌِْئِر اًمَّ
ـَ  ،ُِمٜمَْٝم٤م  َٓ ُيْٛمٜمَُع ُِم  َو

ْقُخ َأ ُبق َحاِمدٍ َوَهَذا َُم٤م َأْوَرَدُه ، احلَْٗمِر سَمْٕمَد َُم٤مضَم٤مَوَزُه َوإِْن َٟمَ٘مَص  ـْ شَم٤مسَمَٕمُف   ،افشَّ ، َوَُم

٤مِئُروَن إًَِمْٞمِف ىَم٤مًُمقا تِل قَمَدْدَٟم٤مَه٤م طَمِرياًم َوطَمَٗمَر  :َواًمّمَّ ـِ اعَمَقاِوِع اًمَّ ك قَم  ًَمْق ضَم٤مَء آظَمُر َوشَمٜمَحَّ

ـْ طَمريِؿ اًمٌِْئرِ : مَلْ ُيْٛمٜمَع ُِمٜمُْف  َُم٤مُء إُومَم َٟمَ٘مَص َف سمِْئَرًا  َح ، َوُهَق ظَم٤مِرٌج قَم                ِوسمِِف َسَّ

ُف َُمْذَه٥ُم :  َوىَم٤مَل   ، اَداَوْرِديُّي  اؾِِعلِّ إِٟمَّ .  دَِافٍِؽ   ظِماَلوَم٤مً  ، َحـِقَػةَ  َوَأيِب ، افشَّ

اؾِِعلِّ  َوُهَق إفَْمَٝمُر قِمٜمْدَ  ،آظَمُر   َوومِٞمِف َوضْمفٌ  ِه احلَْٗمُر ) :  افرَّ ُف ًَمْٞمَس ًمَِٖمػْمِ طَمْٞم٨ُم ،  َأٟمَّ

ـْ سمِٜم٤َمِئِف سماَِم َيُيُّ سمِِف  يَماَم ًَمْٞمَس ، َيٜمُْ٘مُص َُم٤مؤَه٤م  ٤ًٌَم ُِم َف ىَمِري ِه َأْن َيَتٍَمَّ
َوخُي٤َمًمُِػ َُم٤م إَِذا ، ًمَِٖمػْمِ

لِ ْل طَمَٗمَر سمِْئَرًا ذِم مِ         ،  وزُ ـــــ طَمْٞم٨ُم َي٩ُم : يِمِف وَمَحَٗمَر ضَم٤مُرُه سمِْئَرًا ذِم ُِمْٚمِٙمِف وَمٜمََ٘مَص َُم٤مُء إَوَّ

ـُ ىَم٤مَل        بَّاغِ  اْب ـُ ُِمٜمُْف إَِذا :   افـصَّ َواًمَٗمْرُق َأنَّ احلَْٗمَر ذِم اعَمَقاِت اسْمتَِداُء مَتَٚمٍُّؽ وَماَل ُيْٛمٙمَّ

َر اًمَٖمػْمُ  ٌف ذِم ، شَمَيَّ َوقَمغَم َهَذا وَمَذًمَِؽ اعَمْقِوُع َداظِمٌؾ ذِم ،   ُِمْٚمِٙمفِ  َوُهٜم٤َم يُمؾٌّ ُِمٜمُْٝماَم ُُمَتٍَمر

                                                                                                                                               

. ، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع  (سمّمالسم٦م) : (ك  )ذم ()

  .(4/221): اًمقؾمٞمط  (196)اًمقضمٞمز :  يٜمٔمر ()

 . ( 7/489)  احل٤موي اًمٙمٌػم:  يٜمٔمر ()

 . (2/573)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم : يٜمٔمر  ()

 . (6/437)رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر : يٜمٔمر  ()

 . (4/551)اعمدوٟم٦م : يٜمٔمر  ()

 . (2/573) : روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  ( 6/215 ) اًمٕمزيز ()

.   ، واًمتّمحٞمح ُمـ اعمٓمٌقع (إومم) : ( ك)  ذم()

 هـ ، 400 هق قمٌد اًمًٞمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي ، يٙمٜمك أسم٤م ٟمٍم ، وًمد ؾمٜم٦م ()

س                 سمٖمداد ، سمٜمٔم٤َّمُمٞم٦مأظمذ قمـ اًم٘م٤ميض أيب اًمٓمٞم٥م اًمٓمؼمي وقمـ اًمِمٞمخ أيب إؾمح٤مق ، ويم٤من أول ُمـ درَّ

 ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م :يٜمٔمر  ] .  هـ 477، شمقذم ؾمٜم٦م  (اًمٗمت٤موى) ، و(اًمٕمٛمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف)، و (اًمِم٤مُمؾ)ًمف 

ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م :   (  252 -1/251 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم:   (134-122 /5 ) اًمٙمؼمى
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وَم٢مِْن يَم٤مَن ، طَمِرياًم وَمَذًمَِؽ إَِذا اْٟمَتَٝمك اعَمَقاُت إًَِمْٞمِف  َوَُم٤مطَمَٙمْٛمٜم٤َم سمَِٙمْقٟمِفِ ، طَمِريِؿ اًمٌِْئِر َأْيَْم٤ًم 

ٌَْؾ مَت٤َمِم طَمدر احلَِريِؿ    . ( اعَمَقاِت  [طَمدُّ ] وَم٤محلَِريُؿ إمَِم طَمْٞم٨ُم َيٜمَْتِٝمل، اعَمْقِوُع مَمُْٚمقيَم٤ًم ىَم

اؾِِعلِّ اْٟمَتَٝمك يَماَلُم  تِل ،  َرمِحَُف اهللُ افرَّ َوُِمٜمُْف ُيْٕمَرُف طُمْٙمُؿ اًمٌِْئِر اعَمْحُٗمقَرِة ذِم هَمػْمِ اعَمَقاِت اًمَّ

زَ  : ىُمْٚمٜم٤َم َم ِذيْمُرُه ئَوُيْٕمَرُف َأنَّ احلَِريَؿ َزا ، قَمٜمَْٝم٤م إِنَّ اعُمَّمٜمرَػ اطْمؽَمَ                      ،ٌد قَمغَم َُم٤م شَمَ٘مدَّ

ِذي ُيٜمِْ٘مُص  . احلَْٗمُر ومِٞمِف اعَم٤مَء  َوُهَق اعَمْقِوُع اًمَّ

َتَٝم٤م وَم٤مْٟمُتِ٘مَص  :ىَمٜم٤َمٌة ذِم َُمَقاٍت  : َذًمَِؽ لِ وَ  :  اخَلَقاِرْزِملُّي  ىَم٤مَل          ضَم٤مَء آظَمُر َوطَمَٗمَر ىَمٜم٤َمًة حَتْ

ـْ  افِعَراِؿققنَ َوىَم٤مَل ، َُم٤مؤَه٤م ُيْٛمٜمَُع ُِمٜمُْف  . َوُهَق اًمِ٘مَٞم٤مُس ، َٓ ُيْٛمٜمَُع ُِمٜمُْف :  َأْصَحابِـَاُِم

ِٗمَر ذِم طَمِريِؿ اًمٜمَّْٝمِر اعَمْٛمُٚمقِك :  اجُلْرَجايِنُّي  ىَم٤مَل        َر ذِم ُِمْٚمِٙمِف ِف َوًَمُف َأْن َيْح ، ًَمْٞمَس ًَمُف َأْن حَيْ

ـَ٘مفُ ،   اًمٌِْئرِ  اعُمَج٤مِوِر حِلَريؿِ  ْ٘مُف  ؾَمَقاٌء قَمٛمَّ ـَ اًمٜمَّْٝمِر َأْم مَلْ ُيَٕمٛمر ـْ ، وَمَنَق اعَم٤مَء ُِم ُيْٛمٜمَُع ُِم َٓ يَماَم 

 َأْو ًمِٚمُحشر 
ِ
                                ، َوإِْن شَمَٕمٓمََّؾ سمِِف  طَمْٗمِر سمِْئٍر ذِم ُِمْٚمِٙمِف سمَِجٜم٥ِْم طَم٤مِئِط ضَم٤مِرِه ًمِْٚماَمء

                                                                                                                                               

 [ . (40 -2/39 ) ًمإلؾمٜمقي

. ، واإلو٤موم٦م ُمـ اعمٓمٌقع  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

هـ ، 492 ُيٙمٜمك أسم٤م حمٛمد ، وًمد ؾمٜم٦م ، هق حمٛمقد سمـ حمٛمد سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ أرؾمالن اخلقارزُمل()

   ذم (اًمٙم٤مذم )ًمف   وأىم٤مم سمخقارزم يٜمنم اًمٕمٚمؿ ، ،احلًـ سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقيبؾمٛمع ُمـ أسمٞمف وضمده ، شمٗم٘مف 

  : ( 291 -7/289 )  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: يٜمٔمر  ]  .هـ  568 شمقذم ؾمٜم٦م  ،(شم٤مريخ ظمقارزم)، واًمٗم٘مف 

 [ . ( 2/190)   ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ يمثػم: ( 20-2/19) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم

أؾمس ـمري٘متٝمؿ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمثامن إٟمامـمل ، وشمٌٕمف شمٚمٛمٞمذاه أسمق اًمٕم٤ٌمس سمـ هي٩م ، : اًمٕمراىمٞمقن  ()

واًم٘مٗم٤مل اًمِم٤مر اًمٙمٌػم طمتك وصٚم٧م اًمٓمري٘م٦م إمم أيب طم٤مُمد اإلؾمٗمرايٞمٜمل ، وقمٜمف اٟمتنموم٘مف اًمٕمراىمٞملم ،               

وـمري٘م٦م اًمٕمراىمٞملم ذم ٟم٘مؾ ٟمّمقص اًمِم٤مومٕمل وىمقاقمد ُمذهٌف ووضمقه ُمت٘مدُمل أصح٤مسمف  : ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

.  = أشم٘مـ وأصم٧ٌم ُمـ ٟم٘مؾ اخلراؾم٤مٟمٞملم هم٤مًم٤ٌم ، واخلراؾم٤مٟمٞمقن أطمًـ شمٍموم٤م وشمٗمريٕم٤ًم وشمرشمٞم٤ًٌم هم٤مًم٤ٌم ً 

: اعمذه٥م قمٜمد  (344):  اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل  (1/69)اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب : يٜمٔمر  ]=  

 [ . (95-94)اًمِم٤مومٕمٞم٦م 
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ـِ  ؾْمتَِ٘م٤مُء /أ 90/ ِجلِّ يافَبـَْدنِ َوقَم ِٓ  رَ طَمِريَؿ اًمٌِْئِر ىَمدْ   َأنَّ  بِافـَّاِضِح إَِذا يَم٤مَن ا

ـْ يُمؾر ضَم٤مٟم٥ٍِم قُمْٛمِؼ    .َوإِْن يَم٤مَن َأًْمَػ ِذَراٍع ، َه٤م ُِم

َتَ٘مك ُِمٜمَْٝم٤م اعَم٤مءُ  وَم٢مِنْ ،  ِ َتْعؾقِؼ افَؼايِض َأيِب افطَّقِّبَوذِم        ًْ اكَِقةِ  يَم٤مَٟم٧ِم اًمٌِْئُر ُي سمَِ٘مْدِر    بِافسَّ

٤مٟمَِٞم٦ُم  ًَّ ِب سمَِ٘مْدِر َُم٤م ُيِديُر ، َوُهَق ُِمْ٘مَداُر قُمْٛمِؼ اًمٌِْئِر ، َُم٤ممَتَْتدُّ إًَِمْٞمِف اًم َٓ و َوإِْن يَم٤مَن سم٤ِمًمدُّ

َب  َٓ و َتِ٘مل  َوإِنْ ، اًمدُّ ًْ ِب اًمَٞمِد وَمِٛمْ٘مَداُر َُم٤م َيِ٘مُػ ومِٞمِف اعُم َٓ َتَ٘مك ُِمٜمَْٝم٤م سمُِدو ًْ               ، يَم٤مَن ُي

ُه  . َويَمَذا َذيَمرهَمػْمُ

ـْ طَمِريِؿ اًمٜمَّْٝمِر َُمْٚمَ٘مك ـمِٞمٜمِِف          َت٤مُج إمَِم ، َوُِم ُرُج ُِمٜمُْف مِم٤َّم حُيْ ، قِمٜمَْد طَمْٗمِرِه   إًِْمَ٘م٤مِئفِ َوَُم٤م خَيْ

ـْ وَمْقِق َوؾُمُٙمقِن ال : ةٍ نَ ْق ِت َوَُمْٚمَ٘مك  :  إَْصَحاِب َوذِم يَماَلِم   اعُمَثٜم٤َّمِة ُِم
ِ
 ىَم٤مِف سمَِٙمْنِ اًمت٤َّمء

  : َوُهقَ  ،َوسَمْٕمَدَه٤م ُٟمقنٌ 
ِ
ك َُمَع اعَم٤مء ؾَم٤مَب ، َُم٤مُيٜمَحَّ ك اًمرُّ ٛمَّ ًَ  ُُمْٝمَٛمَٚم٦ٍم  ،ه  َوُي

ٍ
َوؾِملٍم ،  سمَِراء

  .  شَم٠ْمٟمِٞم٨ٍم ءُ َوَه٤م،  َوَأًمٌِػ َوسَم٤مٌء ُُمْقطَمَدٌة  ،ُُمْٝمَٛمَٚم٦مٍ 

                                                 

    سمٚمدة ىمرب  : يٙمٜمك أسم٤م قمكم ، ٟم٦ًٌم إمم سَمٜمْدٟمِٞمِجلم ، هق احلًـ سمـ قمٌد اهلل سمـ حيٞمك اًمٌٜمدٟمٞمجل (1) 

                       درس اًمٗم٘مف قمغم أيب طم٤مُمد اإلؾمٗمرايٞمٜمل ، يم٤مٟم٧م ًمف طمٚم٘م٦ٌم ذم ضم٤مُمع اعمٜمّمقر ًمٚمٗمتقى ،  سمٖمداد ،

                       ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: يٜمٔمر  ] .               هـ 425شمقذم ؾمٜم٦م  ، ( اًمتٕمٚمٞم٘م٦م )و ، (اًمذظمػمة)ًمف 

  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م : (207 -1/206 )   ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم: (  307 -4/305 )

   [ .( 1/96 ) ًمإلؾمٜمقي

ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر .  ]هقاًمٌٕمػم أو اًمثقر أو همػممه٤م ُمـ اًمدواب اًمتل يًت٘مك قمٚمٞمف اعم٤مء : اًمٜم٤موح  (2)       

   [ .(499): اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (14/279)

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (أو) : ( ك )  ذم()

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (ىمد) : ( ك )  ذم()

٤مٟمٞم٦م  () ًَّ اعمٕمجؿ : يٜمٔمر  ]       .  ُيًت٘مك قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مء ُمـ اًمدواًمٞم٥م أوُمـ اًمٌئر  اًمتلهل اإلسمؾ: اًم

.    [ ( 241 )اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم:  (457) اًمقؾمٞمط

  . (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (ي٦ماغال) : ( ك )  ذم()
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ـَ َوذِم        ـْ  هْ ــِن َماَج ــِن اْب ـــُش ؾٍ  قَم ـِ ُمَغػَّ                                   : اَل ـــ َق صيَّ ـ َأنَّ اًمٜم٥َِّم  َظْبِد اهللِ ْب

ـْ طَمَػ  )) ـَ ًا ـقُمقَن ِذَراعَ ـًَمُف َأْرَب ـَرًا َف ـَر سمِْ  ـَُم ـَ ،  (( هِ ـ عم٤َِمؿِمَٞم٧ِم  اً ــَظَط ،                                     ِدِه َوْٕمٌػ ـَوذِم ؾَم

ـْ              ، (( اًمٌِْئُر َُمدُّ َرؿَم٤مَه٤م)) : صىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ :  ىَم٤مَل  َشِعقٍد اخُلْدِريِّ ِ َأيِب َوقَم

ـِ  ]  ، َوذِم ؾَمٜمَِدِه َوْٕمٌػ  ـِ ُظَؿرَ َوقَم طَمِريُؿ اًمٜمَّْخَٚم٦ِم َُمدُّ )): ص ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل  اْب

 . [َوْٕمٌػ َوذِم ؾَمٜمَِدِه  ، ( ( ضَمِريِدَه٤م

                                                                                                                                               

 . ( 6/214 ): اًمٕمزيز   ( 7/489)احل٤موي  :  ( 3/617 ) اعمٝمذب:  يٜمٔمر ()

  . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (وم٤مءال) : ( ك )  ذم()

  .(86): اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  (2/229)ًم٤ًمن اًمٕمرب  : يٜمٔمر  (4)        

ذم ؾمٜمٜمف ، وأظمرضمف اًمدارُمل   (2486)  ، يمت٤مب اًمرهقن ، سم٤مب طمريؿ اًمٌئر ، ح  (116/  4 )  ( )

 . (2626)سم٤مب ذم طمريؿ اًمٌئر ، ح  ، (2/353)

ُمـ                 ، يٙمٜمك أسم٤م ؾمٕمٞمد ، ا  هق اًمّمح٤ميب قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ سمـ قمٌد همٜمؿ سمـ قمٗمٞمػ اعمزين()

ٝمقا اًمٜم٤مس سم٤مًمٌٍمةاأصح٤مب اًمِمجرة ، َأطمُد اًمٕمنمة اًمذيـ سمٕمثٝمؿ قمٛمر   :  واظمتٚمػ ذم ؾمٜم٦م ووم٤مشمف ،  ًمُٞمٗم٘مر

 )              اإلص٤مسم٦م:  ( 487)   آؾمتٞمٕم٤مب:يٜمٔمر ].                                       وىمٞمؾ همػم ذًمؽ  ، هـ 60 :وم٘مٞمؾ

 [ . (84-83 /3): أؾمد اًمٖم٤مسم٦م  (1128 -2/1127

ـُ  (7)        :  (196-10/195)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر . ] اعُمٜم٤َمُخ واعَمؼَمُك ، وٓيٙمقن إٓ طمقل اعم٤مء : اًمَٕمَٓم

  [ .(340-339)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 

وذم ؾمٜمده إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمًٚمؿ وهق  : )(4/1955) شمٚمخٞمص احلٌػمالىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم  ()

ويٙمٗمل ذم وٕمػ احلدي٨م إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمًٚمؿ  : )(4/291)ىم٤مل اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م و،  (وٕمٞمٌػ 

.  (اعمٙمل

 ة ،ظمقإوظمدرة وظمدارة ، ااخلُدريؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚم٦ٌم إٟمّم٤مري   هق اًمّمح٤ميب()

 واؾمُتِمٝمد  ،صٖمَر سم٠مطمدٍ ُت  اس يم٤من ُمـ اعمٙمثريـ ُمـ رواي٦م احلدي٨م ، سمٓمٜم٤من ُمـ إٟمّم٤مر ، اؿمتٝمر سمٙمٜمٞمتف ،ومه٤م 

 )                       اإلص٤مسم٦م: ( 804 ) آؾمتٞمٕم٤مب: يٜمٔمر  ] . هـ 74شمقذم ؾمٜم٦م، أسمقه هب٤م ، وهمزا ُم٤مسمٕمده٤م 

 [ . (307 -306/ 2) : أؾمد اًمٖم٤مسم٦م   ( 715- 1/714
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اِر دِم اَدَقاِت َمْطَرُح  ): ىَم٤مَل        ــَاَشةٍ  ،َرَمادٍ َوَحِريُؿ افدَّ ـُ  ،  َوَثْؾٍج  ، َو

     ،ْأيِت ــــشمَِراٌز قَمامَّ َدَ ـــ اْح  ،(ذِم اعَمَقاِت  ): ْوًُمُف َق  ،  ( َوَمـَؿرٌّ دِم َصْقِب افَباِب 

 

٤ٌَمَرُة  رِ َوقِم ُْمٜم٤َمهُ  ، ُِمْثُٚمفُ اُدَحرَّ ـَ اعُمَْم٤مِف طَم٤مٌل  : (ذِم اعَمَقاِت )  :َأنَّ   َوَيِرُد قَمَٚمْٞمِف َُم٤م ىَمدَّ  ُِم

 ، إًَِمٞمِف 
ِ
َٓ يَم٤مجُلْزء َٓ ضُمْزَءًا ُِمٜمُْف َو                 : ُل َأْن ُيَ٘م٤مَل مِ َوحَي٧َْم ، َوًَمْٞمَس اعُمَْم٤مُف قَم٤مُِماَلً ً ومِٞمِف َو

 
ِ
ُف يَم٤مجْلُْزء هَم٤ًم ، إِٟمَّ قَّ ًَ قَم٤ًم : ذِم َذًمَِؽ َأْرسَمَٕم٦ٌم  َوإَُْمثَِٚم٦مُ ، وَمَٞمُٙمقُن ُُم ُف  :ضَم٤مِئزٌ ، ىِمَٞم٤مُم َزْيٍد ُُمْنِ َٟمَّ ِٕ  

ْدَر ضُمْزٌء  : ضَم٤مِئزٌ  ڇۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېڇ   ، قَم٤مُِمٌؾ  َنَّ اًمّمَّ
ِٕ   ،             

                                                                                                                                               

              (  2487 )يمت٤مب اًمرهقن ، سم٤مب طمريؿ اًمٌئر ، ح  ، ( 117 /4) ذم ؾمٜمٜمف  أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف()

 . ( طمريؿ اًمٌئرُمدُّ رؿم٤مئٝم٤م ): سمٚمٗمظ 

  . (2532)، ح  (195 ) اسمـ ُم٤مضمف ؾمٜمـ ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم ()

                ،  ( 2489) ، يمت٤مب اًمرهقن ، سم٤مب طمريؿ اًمِمجر ، ح  ( 118/ 4 ) أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ()

، وىم٤مل اًمٌقصػمي ذم ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م    (13647)، ح  ( 12/453)واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 

، وىم٤مل  (2489)، ح  (424 )  اسمـ ُم٤مضمفؾمٜمـ ذم  ًمٖمػمهوصححف إًم٤ٌمين، ( إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ : ) (3/86)

وذم ؾمٜمده ُمٜمّمقر سمـ ُص٘مػم ، وهق  : ) (292)ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم يمت٤مب اعمراؾمٞمؾ ٕيب داود 

 . (ومٝمذه ؿمقاهد ي١ميمد سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ، ويت٘مقى احلدي٨م هب٤م  : [وذيمر سمٕمض ؿمقاهده صمؿ ىم٤مل ]... وٕمٞمػ ، 

   ( .س)و( م)، واعمث٧ٌم ُمـ ( ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  (5) 
    

.  ، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع (اًمرُم٤مد  )  :( ك)  ذم()

 . (2/271)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

.  ( 236 )ص  ()

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (ضم٤مر) : ( ك )  ذم()

 . (47): ؾمقرة احلجر، آي٦م  ()

 طمريؿ اًمدار  ]

 [ ذم اعمقات
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٦مَ   : ضَم٤مِئزٌ ڇژ  ژ     ڑڑ  ڇ   [وَ ] َنَّ اعمِٚمَّ ِٕ  
ِ
ـْ ضُمْزَءًا وَم٢مِْن ، يَم٤مجلُْزء َوإِْن مَلْ َيُٙم

اسمُِع ، ضَم٤مَز  َذًمَِؽ كضُمِٕمَؾ احلَِريُؿ  ٦ًم : َواًمــرَّ ًَ
سْم٧ُم هُماَلَم ِهٜمٍْد ضَم٤مًمِ   .َٓ جَيُقُز ، رَضَ

َُم٤مِد انِ َويُمٜم٤َمؾَم٦ٌم َوصَمْٚم٩ٌم َُمْٕمُٓمقَف                       ، َومَمَرٌّ َُمْروُمقٌع َُمْٕمُٓمقٌف قَمغَم َُمْٓمَرٍح ،  قَمغَم اًمرَّ

٤ٌَمِب بَِصْقِب َوُُمَراُدُه  ٤ٌَمَرُة  ،  ضِمَٝمُتفُ :  اًم رِ َويَمَذا قِم ِح  وَ  ،اُدَحرَّ ْ َوُهَق ذِم يَماَلِم ،   افؼَّ

َقاُب :  افَصْقُب وَ ، ُٟمُزوُل اعَمََٓمِر  : افصـَّْقَب َأنَّ َواعَمْٕمُروُف ذِم اًمُٚمَٖم٦مِ ، اًمٜم٤َّمِس   ، اًمّمَّ

ُف  ـْ قُمُٚمقٍّ إمَِم ؾُمْٗمٍؾ ُٟمِ٘مَؾ وَمَٙم٠َمٟمَّ تِل َيٜمِْزُل ومِٞمَٝم٤م ُِم صُمؿَّ إمَِم ُُمْٓمَٚمِؼ اجِلَٝم٦ِم اعُمقِصَٚم٦ِم ،  إمَِم اجِلَٝم٦ِم اًمَّ

اؾِعِ ىَم٤مَل   َو، إمَِم اعَمْ٘مُّمقِد  ٤ٌَمِب قَمغَم ُق َوًَمْٞمَس اعُمَراُد اؾْمتِْحَ٘م٤مَق اعَمََٛمرر  ) :  يُّي افرَّ سَم٤مًم٦َم اًم

ِه إطِْمَٞم٤مُء َُم٤م ، اُْمتَِداِد اعَمَقاِت  ٤ٌَمِب ُق سَمْؾ جَيُقُز ًمَِٖمػْمِ وَم٢مِِن اطمَت٤مَج إمَِم ،  إَِذا سَمِ٘مَل اعَمَٛمرُّ ًَمُف  ،سَم٤مًَم٦َم اًم

.  (اٟمِٕمَٓم٤مٍف َواْزِوَراٍر وَمَٕمْؾ 

اؾِِعلُّي َوَٟمصَّ        ارِ  إَْصَحاِب َوَأيْمَثُر  ، افشَّ ـْ طَمرِيِؿ اًمدَّ                ، ومِٜم٤َمَءَه٤م :  قَمغَم َأنَّ ُِم

ـُ ىَم٤مَل  بَّاغِ  اْب ومِٜم٤َمءَ :  افصَّ َٓ اِر  َٓ طَمِريَؿ  هل٤َم َوقِمٜمِْدي َأنَّ طِمْٞمَٓم٤مَن اًمدَّ           َوًَمْق َأَراَد حُمِْٞمٍل ، َو

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (123 ): ؾمقرة اًمٜمحؾ ، آي٦م  ()

   .(527): اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  (288)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم : يٜمٔمر (6) 

 . (236)ص :  يٜمٔمر ()

 . (6/213):   اعمراد سمف اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز ، يٜمٔمر()

   .(106):  اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط   (8/301)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  (9) 

( . س)و( م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (لومع : )( ك )  ذم()

 .( 6/213 ) اًمٕمزيز ()

 . (185 )خمتٍم اعمزين : يٜمٔمر  ()

 . (2/573): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (6/213)اًمٕمزيز : يٜمٔمر  ()
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ـْ ومِٜم٤َمِئَٝم٤م ٌِْٕمَد قَم ٌْٜمَِل سمَِجٜمٌَِْٝم٤م مَلْ َيْٚمَزُْمُف َأْن ُي  يَمَحْٗمِر  ، ُيْٛمٜمَُع مِم٤َّم َيُيُّ سم٤ِمحِلٞمَٓم٤منِ  :َٟمَٕمؿْ  ، َأْن َي

 .اًمٌِْئِر سمُِ٘مْرهِب٤َم 

ْؾَعةِ ىَم٤مَل        ـُ افرِّ  قِمٜمَْد اًمَٙماَلِم  : إؿَِم٤مَرٌة إمَِم ظِماَلٍف ذِم َذًمَِؽ  اَداَوْرِديِّ َوذِم يَماَلِم :   اْب

لِ  اَداَوْرِديُّي َوىَمْد ضَمَزَم :  ىُمْٚم٧ُم  ،ذِم َُمَ٘م٤مقِمِد إؾَْمَقاِق  ارِ   ذِم َأوَّ  :يَماَلُِمِف سم٠َِمنَّ طَمِريَؿ اًمدَّ

   . ـَمِريُ٘مَٝم٤م َوومِٜم٤َمؤَه٤م 

ِت عم٤َّموَ  ) :  ىَم٤مَل        َ ة ُُمٍمر ٤ٌَمِئؾِ  َوضُمِٕمَٚم٧ْم ظِمَٓمٓم٤مً  ، ُ افَبْكَ ضُمِٕمَؾ ،   [َأْهِٚمَٝم٤م]  ًمَِ٘م

ـَ ِذَراقَم٤مً  قَمْرُض يُمؾر  ي َّٓ إقَْمَٔمَؿ ضَمَٕمُٚمقُه ؾِمترلَم ِذَراقَم٤مً  ،ؿَم٤مِرٍع قِمنْمِ َوؾْمُط   َوضُمِٕمَؾ  ،  إِ

٦ٌَمً    . (  َوَُمَ٘م٤مسمِِرِهؿ ،عمَِراسمِِط ظَمْٞمِٚمِٝمؿ يُمؾر ىَمٌِْٞمَٚم٦ٍم َرطْم

ٌْعَ  )): طمـَِدي٨ِم  ذِم  ) :  يُّي افـاَمَوْردِ ىَم٤مَل            إَِذا شَمٜم٤َمَزَع اًمَ٘مْقُم ذِم ـَمِريٍؼ وَمْٚمُٞمْجَٕمْؾ ؾَم

اَم :   (( َأْذُرعٍ  َٓ   ُرسمَّ ًا ومِٞماَم  ىَم٤مًَمُف اظْمتَِٞم٤مَرًا  َٕمْؾ َذًمَِؽ طَمدَّ ُف مَلْ جَيْ َٟمَّ
ِٕ َْصَح٤مسمِِف  طَمْتاَمً :  ِٕ َأطْمَٞم٤مُه 

.  (سم٤ِمعَمِديٜم٦َِم 

                                                 

  .( 494 /7 ) احل٤موي:  يٜمٔمر ()

  .(488 ، 475 / 7 ) احل٤موي: يٜمٔمر  ()

 . (7/488) احل٤موي ()

اعمقوع اًمذي خيتٓمف اًمرضمؾ ذم أرٍض همػم ممٚمقيم٦ٍم : ًمٞمتحجره                  : مجع ظِمٓم٦ٍَّم ، وهل  :اخِلَٓمُط  (6) 

  [ .(148): اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (5/102)ًم٤ًمن اًمٕمرب :  يٜمٔمر  ]. ويٌٜمل ومٞمف  

. ، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

  .(488 /7 ) احل٤موي ()

             يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة ، سم٤مب ىمدر اًمٓمريؼ إذا اظمتٚمٗمقا ومٞمف ،  ، (  11/52)   ذم صحٞمحف أظمرضمف ُمًٚمؿ()

 . (إذا اظمتٚمٗمتؿ ذم اًمٓمريؼ ضُمِٕمَؾ قمروُف ؾمٌع أذرٍع  ):  سمٚمٗمظ  ،(4115 )ح 
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  َوَأْهُؾ اعَمديٜم٦َِم جَيُقُز َأْن َيُٙمقَن مَلْ حَيُّْمْؾ سَمْٞمٜمَُٝمؿ ،  َٟمَٔمٌر اَداَوْرِديُّي َُم٤م ىَم٤مًَمُف يَوِف : ىُمْٚم٧ُم       

ونَ َوىَم٤مَل ، شَمٜم٤َمُزٌع  ـُ َأيِب َظْكُ ُرو :  اْب ـْ ىَم٤مَل  َواظْمَتَٚمَػ ُُمَت٠َمظمر   : َأْصَح٤مسمِٜم٤َم وَمِٛمٜمُْٝمؿ َُم

اُر هل٤َم طَمِريٌؿ  ٤مُن ذِم ومِٜم٤َمِئَٝم٤م َواظْمَتؾَّ /ب 90/ وَم٢مَِذا طَمَٗمَر ، اًمدَّ ًَ   .طِمْٞمَٓم٤مهُن٤َم ُُمٜمَِع ُِمٜمُْف  اإِلْٟم

بَّاغِ َوَذيَمَر        ـُ افصَّ طَمِريَؿ هَل٤م اْب َٓ ُف    ،    َأنَّ طَمِريَٛمَٝم٤م ـَمِريُ٘مَٝم٤ماحَلاِويَوَذيَمَر ذِم ،  َأٟمَّ

ُف ًَمْقىَمَٕمدَ  َوَذيَمَر  ٤مٍن َوطَمِريِٛمَٝم٤م َأٟمَّ ًَ  َداِر إِْٟم
ِ
ٌر ُُمٜمَِع  ْ  وَم٢مِن :ىَمْقٌم ذِم ومِٜم٤َمء                      ، يَم٤مَن قَمَٚمٞمِف رَضَ

ٌر وَمَٕمغَم ىَمْقًَملِم  ـْ قَمَٚمْٞمِف رَضَ . َوإِْن مَلْ َيُٙم

ِجِد        ًْ  اعَم
ِ
َت٤مُج إمَِم إِْذِن اإِلَُم٤ممِ ، َويَمَذًمَِؽ اًمُ٘مُٕمقُد ذِم ومِٜم٤َمء  .   ومِٞمِف َوضْمَٝم٤منِ   ؟َهْؾ حَيْ

ونَ ىَم٤مَل        ـُ َأيِب َظْكُ ِذي :اْب اِر َواحل٤َمِئِط طَمِرياَمً   وَم٤مًمَّ                       ، َيْ٘مَتِْمٞمِف اًمٜمََّٔمُر َأنَّ ًمِٚمدَّ

ُق إِل ٍف ومِٞمِف ، وَمَٞمِج٥ُم اعَمٜمُْع ُِمٜمُْف ، َويَمَذًمَِؽ ُيْٛمٜمَُع َوُهَق َُم٤م َيَتَٓمرَّ  َأْن ُيْٚمِّمَؼ يِف إََذى سمَِتٍَمُّ

ٌف :  [سمَِح٤مِئٓمِفِ ]طَم٤مِئَٓمُف  ُف شَمٍَمُّ ُف َيْٕمَتِٛمُد قَمغَم  : ذِم طَمِريِٛمفِ  َٕٟمَّ َٟمَّ ِٕ وَم٢مِْن ضَمَٕمَؾ ،  سُمٜمَْٞم٤مٟمِفِ   َو

.  ضَم٤مَز  وَم٤مِصاَلً َوإِْن ىَمؾَّ  سَمٞمٜمَُٝماَم 

                                                 

اًم٘م٤ميض بشمٗم٘مف  هـ ،493وًمد   هق قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ه٦ٌم اهلل سمـ قمكم اًمتٛمٞمٛمل ، يٙمٜمك أسم٤م ؾمٕمد ،()

 وهمػممه٤م ، وزم ىمْم٤مء ؾمٜمج٤مر وطمران صمؿ دُمِمؼ ،  ،اعمرشم٣م اسمـ اًمِمٝمرزوري ، وأيب قمٌد اهلل احلًلم اعمقصكم

                         .هـ585شمقذم ؾمٜم٦م ،  (ومقائد اعمٝمذب)و ، (آٟمتّم٤مر)، و (صٗمقة اعمذه٥م قمغم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م) ًمف

  : ( 30 -2/27)  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم: (137-7/132)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: يٜمٔمر]

 [ . (219 -2/218) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ يمثػم

() (6/494 ) . 

  .( 6/495)احل٤موي :  يٜمٔمر()

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (هشمٍمف) : (  ك )  ذم()
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ْؾَعةِ ىَم٤مَل        ـُ افرِّ ـِ إَْصَحاِب َوفَم٤مِهُر يَماَلِم  : اْب اِر ظَم٤مِرٌج قَم     َيُدلُّ قَمغَم َأنَّ ومِٜم٤َمَء اًمدَّ

اِر  َحاِح َويَماَلُم ، اًمدَّ اِر َُم٤م اُْمَتدَّ ) :إِْذ ومِٞمِف ، َيُدلُّ قَمغَم ظِماَلومِِف   َصاِحِب افصِّ  َوومِٜم٤َمُء اًمدَّ

ـْ ضَمَقاٟمٌَِِٝم٤م    . ُيَقاومُِ٘مفُ   ذِم ِصَٗم٦ِم احل٩َمر  افتَّـْبِقفِ َويَماَلُم ،  (ُِم

ـُ َؾاِرسٍ َوىَم٤مَل   :ىُمْٚم٧ُم        ـْ ضَمَقاٟمٌَِِٝم٤م ):  اْب اِر ُِم    .(َواًمِٗمٜم٤َمُء َُم٤م اُْمَتدَّ َُمَع اًمدَّ

       

 

 

                                                 

 ،  يٙمٜمك أسم٤م ٟمٍمإؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد إشمراري اجلقهري ،: ، وص٤مطم٥م اًمّمح٤مح هق  (2/53) ()

،  ييب سمف اعمثؾ ذم وٌط اًمٚمٖم٦م واخلط ، أظمذ اًمٚمٖم٦م قمـ  ـم٤مف دي٤مر رسمٞمٕم٦م وُميوأشمرار هل ُمديٜم٦م وم٤مراب ،

طم٤مول أن يٓمػم ُمـ ،  (قمروض اًمقرىم٦م )، و (ُم٘مدُم٦م ذم اًمٜمحق)أيب ؾمٕمٞمد اًمًػماذم ، وأيب قمكم اًمٗم٤مرد ، ًمف 

: سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة  (661-2/656)ُمٕمجؿ إدسم٤مء : يٜمٔمر] .   هـ393ؾمٓمح سمٞمتف ومً٘مط ُمٞمت٤ًم ، شمقذم ؾمٜم٦م 

 [ . (1/313): إقمالم  (1/368-369)

ومٞمًٕمك ؾمٕمٞم٤ًم ؿمديدًا طمتك حي٤مذي اعمٞمٚملم إظمييـ اًمٚمذيـ سمٗمٜم٤مء )  : (115 ) ىم٤مل ذم اًمتٜمٌٞمف ()

     .(اعمًجد 

            ،  اًم٘مزويٜمل اًمرازي هق أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م، واسمـ وم٤مرس  ( 4/453) ذم ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  ()

 ،                     وهمػممه٤م ،  واًمّم٤مطم٥م اسمـ قم٤ٌمد  ،ىمرأقمٚمٞمف اًمٌديع اهلٛمذاين، هـ 329، وًمد ؾمٜم٦م   أسم٤م احلًلمىيٙمـ

                              :يٜمٔمر  ]  .هـ سم٤مًمري 395 شمقذم ؾمٜم٦م ، وهمػممه٤م يمثػم  ،(اًمٗمّمٞمح) ، و(جمٛمؾ اًمٚمٖم٦م)ًمف 

[  . (1/193 ) إقمالم:  (290-1/289): سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة   (418- 1/410)ُمٕمجؿ إدسم٤مء 
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ـُ إَثِرَوىَم٤مَل  اِر ):   افَغِريِب  هِنَاَيةِ ذِم اْب ُع َأَُم٤مَم اًمدَّ ًِ ـٌ  َوَهَذا،  (ُهَق اعُمتـَّ ًَ   ،طَم

ـُ َُم٤مىَم٤مًَمُف  َوًَمْٞمَس سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ  بَّاغِ  اْب َـّ يَماَلَم ،  ُُمٜم٤َموَم٤مٌة افصَّ ـِ أَ ًَمِٙم ونَ  يِب اْب يٌح ذِم  َظْكُ َسِ

َي٤مَدِة قَمَٚمْٞمفِ   . اًمزر

 اعمِٞمَزاِب  افَغَزايِلُّي َوضَمَٕمَؾ       
ِ
اِر َُمَّم٥مَّ َُم٤مء ـْ طَمِريِؿ اًمدَّ ْؾَعةِ َوىَمٞمََّدُه ،   ُِم ـُ افرِّ سماَِم إَِذا  اْب

ؾٍّ َيْٙمُثُر ومِٞمِف َذًمَِؽ  ونَ  َوقَمدَّ  ، إَُْمَٓم٤مَر  : َيْٕمٜمِل:يَم٤مَن ذِم حَمِ ـُ َأيِب َظْكُ اِر اْب ـْ طَمِريِؿ اًمدَّ   ُِم

ٞمَؾ َُم٤مِئَٝم٤م  ًِ   .َُم

َأْو ِخْقَػ ، َوَحِريُؿ آَباِر افَؼـَاِة َماَفْقُحِػَر ؾِقِف كـَؼـََص مـَاؤَها  ): ىَم٤مَل       

ُْمٜم٤َم،  ( آهْنَِقارُ  ـْ يَماَلِم  َذًمَِؽ  َوىَمْد ىَمدَّ اؾِِعلِّ ُِم َٟمَّفُ  : افرَّ                                                                         .   ُذيِمَر َُمَع اًمَٙماَلِم ذِم اًمٌِْئرِ  ِٕ

ْٛمَزٍة َُمْٗمُتقطَم٦مٍ  ٌة  ، صُمؿَّ سَم٤مٌء ؾَم٤ميِمٜم٦َمٌ  ،َوأسمـْآُر هِبَ َزٌة َُمْٗمُتقطَم٦ٌم سَمْٕمَدَه٤م َُمدَّ ٌََٓمُف ،  صُمؿَّ مَهْ يَمَذا َو

ِف   َوإسِْمَداهِل٤َم، َوُهَق إَْصُؾ ، اعُمَّمٜمرُػ سمَِخٓمر
ِ
٤ٌَمء      َوجَيُقُز آسَم٤مٌر سمَِتْ٘مِديِؿ اهلَْٛمَزِة اًمث٤َّمٟمَِٞم٦ِم قَمغَم اًم

٦ٍم ، مَجُْع سمِْئرٍ  ،  َوآظِمُرُه َراءٌ  ، َأًمَِٗم٤مً   ، ارَئ ِب : ىُمْٚم٧َم ، وَم٢مَِذا َأَرْدَت اًمَٙمْثَرَة ، َوُهَقمَجُْع ىِمٚمَّ

                                                 

، اعمحدث اًمٚمٖمقي   اًمًٕم٤مداتاأبيٙمٜمك ،  هق اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمِمٞم٤ٌمين:  اسمـ إصمػم ()

                      ضم٤مُمع إصقل ذم )،  ( وإصمراًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م)ًمف  ، هـ 544، وًمد ؾمٜم٦م  إصقزم

:  (2/279)سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة : يٜمٔمر ] .هـ 606شمقذم ؾمٜم٦م ،  (دمريد أؾمامء اًمّمح٤مسم٦م)، و (أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل

 [ . (273- 5/272 ) إقمالم

() (2/397) . 

  .(4/220): اًمقؾمٞمط  (196 ) اًمقضمٞمز:  يٜمٔمر ()

 . (2/271) ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم ()

 . (345): اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  (2/8)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  ()

( . أسم١مر): وذيمر أن مجع اًم٘مٚم٦م  (2/8)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  ()

طمريؿ ]

آسم٤مر 

 [اًم٘مٜم٤مة 
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تِل ىُمِّمَدْت ًمَِذًمَِؽ وَمَ٘مطْ  طَمْقضٍ  ،َٟم٤مِزٍح  إمَِم َُمْقىِمِػ شَم٤مُج شَمح وَماَل  ،َوآسَم٤مُر اًمَ٘مٜم٤َمِة ِهَل اًمَّ َٓ   ، َو

َم ِذيْمُرُه   مِم٤َّم شَمَ٘مدَّ
ٍ
َٓ َرء اَم ، َو َت٤مَوإِٟمَّ  ، ُج إمَِم طِمْٗمٔمَِٝم٤م حَتْ

ِ
. َوطِمْٗمِظ اعَم٤مء

ِب َأُبق افطَّ  افَؼايِض ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ        يِّ
ونَ ،   ـُ َأيِب َظْكُ ـُ افَصبَّاغِ ،  َواْب إَِذا َأطْمَٞم٤م :  َواْب

ِه َأْن َيْٖمِرَس سمِِجَقاِرهِ  :َوهَمَرَس : َأْرَو٤ًم ًمَِٞمْٖمِرَس ومِٞمَٝم٤م  سمَِحْٞم٨ُم شَمْٚمَتػُّ َأهْمَّم٤مُن  :  وَمَٚمْٞمَس ًمَِٖمػْمِ

 . َوسمَِحٞم٨ُم شَمْٚمَتِ٘مل قُمُروىُمَٝم٤م  ، اًمِٖمَراسِ 

َراقَم٦ِم )  :اَداَوْرِديُّي ىَم٤مَل : َؾْرٌع                   ، َه٤م ـَمَرُف طَمِريُؿ إَْرِض اعُمْحَٞم٤مِة ًمِٚمزر

َٓ  ،َزْرقِمَٝم٤م سَمْٞمَدُر  وَ  ،َُم٤مِئَٝم٤م ْيُض غِ َومَ  ـَ ُي  َوَُم٤م   .  ( َُمَراومِِ٘مَٝم٤م نْ  قَمٜمُْف مِ ىؾْمَتْٖم

اُر اَدْحُػقَؾُة بُِدو ): ىَم٤مَل        َح رٍ َوافدَّ َٓ ارِ   َٓ َٟمْحُٙمَؿ هل٤َم   َأنْ  :َيْٕمٜمِل ،  ( يَؿ هَلَ

ُف حُمَْتِٛمٌؾ ، سمَِحِريٍؿ  َٓ طَمِريَؿ هل٤َم َأْصاَلً :ذِم َٟمْٗمِس إَُْمرِ  وَم٢مِٟمَّ     َواطِمدٌ ٌص  سم٠َِمْن َيُٙمقَن ؿَمْخ  : َأْن 

َٝم٤م ُدوْمَٕم٦ًم َواطِمَدةً  وَر يُمٚمَّ َٛمَٝم٤م َوسَم٤مَع سَمْٕمَْمَٝم٤م  َأْو َأطْمَٞم٤م  ، َأطْمَٞم٤م شمِْٚمَؽ اًمدُّ ًَّ ، َداَرًا َواطِمَدًة صُمؿَّ ىَم

َتِٛمُؾ  ـَ ، َأْن َيُٙمقَن هَل٤َم طَمِريٌؿ  َوحَيْ ِه ومِٞمفِ اءَوسمِ ٤م سم٢ِمِْذٍن َأوْ  هَمػْمِ ـْ ، سمَِٖمػْمِ إِْذٍن  إُِمَّ  َل هِ ُج  َوًَمِٙم

ـْ ضَمْٕمِٚمِف طَمِرياًم ًمأِْلُظْمَرى  ضَمْٕمُؾ َُمْقِوٍع طَمِرياًم ًمَِداٍر سم٠َِمْومَم  وَمَٚمْٞمَس  ) : احل٤َمُل  وَمَٚمامَّ ،   (ُِم

ٌِْ٘مَٞم٦ُم يُمؾر َواطِمٍد قَمغَم َُم٤م سمَِٞمِدِه  . شَمَٕم٤مَرَض إَُْمُر َوضَم٥َم شَم

                                                 

  .( 651 /2 ) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ) احل٤موي:  يٜمٔمر ()

اعمقوع اًمذي يٜم٘مص ومٞمف اعم٤مء          : اًمٜم٘مّم٤من واًم٘مٚم٦م ، واعمراد سمف : ُمِمتٌؼ ُمـ اًمَٖمٞمض : وهق : اعمِٖمٞمض (2)         

اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  : (11/109): ًم٤ًمن اًمٕمرب  (4/405)ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م : يٜمٔمر  ].     أو يٖمقر 

(649). ]  

: ًم٤ًمن اًمٕمرب  (42)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم : يٜمٔمر.   ] اعمقوع اًمذي شُمداس ومٞمف احلٌقب : اًمٌٞمدر هق  (3)

(2/37). ]    

 . (2/271)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

 . (2/574)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  ()

طمريؿ إرض  ]

 اعمحٞم٤مة 

 [  ًمٚمزراقم٦م

طمريؿ اًمدار ]

اعمح٤مـم٦م 

 [ سم٤مًمدور



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ؾُّي َواِحٍد دِم ِمْؾؽِِف َظَذ افَعاَدِة  ): ىَم٤مَل        ـُ ُف   َوإِْن َأوْم٣َم  : َأْي  (َوَيَتَكَّ

ـَ ال،  َُم٤م مَلْ َيَتَٕمدَّ  :إمَِم شَمَٚمٍػ  ِف تَّ وَم٢مِنَّ ذِم َُمٜمِْع اعَم٤مًمِِؽ ُِم َرًا  ذِم ُِمْٚمِٙمفِ  َسُّ سماَِم ُيِيُّ سمَِج٤مِرِه رَضَ

ضَم٤م َٓ ٤ًم سم٤ِمعَم٤مًمِِؽ  َيـَ٘مُع ذِم ُُمـَ٘م٤مسَمَٚمتِِف :ًَمُف  سمِرَ ظَم٤مصَّ َٓ ـْ ،  إِْذ  َذا قَم ْزَٟم٤م هِبَ ُوضُمقِب قِماَمَرِة  َواطْمؽَمَ

ِك قَمغَم اًمَ٘مِديِؿ إَِذا َدعَ   إمَِم قِماَمَرشمِفِ  ااجِلَداِر اعُمِْمؽَمَ
ِ
يَم٤مء َ رٌ ،  َأطَمُد اًمنمُّ ُف َوإِْن يَم٤مَن ومِٞمِف رَضَ  : وَم٢مِٟمَّ

ضَم٤مَز :  َٟمْ٘م٥ٍم  إَِذا اطْمَت٤مَج ذِم َوْوِع اجلُُذوِع إمَِم صَمْ٘م٥ِم  ِ  :قَمغَم اًمَ٘مِديؿ َذًمَِؽ كَ وَ  ، ُم٤مومِٞمِف َٟمْٗمٌع ًَمفُ 

ِه  در ًَ ْٟمِٗمَت٤مِح سمِ
ِٓ ٤ٌَمِر ا ْٟمِج

ةِ سمِِخاَلِف وَمْتِح : سم٤ِمجِلْذِع / أ 91/ِٓ جَيُقُز  :  افُؽقَّ َٓ                   

. ىَمْقًٓ َواطِمَدًا 

ْف  ًمَِذًمَِؽ إَِذا َأْوىَمدَ       َف  ٌُقُب ِرْيٍح َأْوَصَٚمَٝم٤م  :َٟم٤مَرًا ذِم َداِرِه قَمغِم اًمَٕم٤مَدِة َومَلْ ُيْنِ  وَمَحَدَث ُه

ِه وَم٠َمشْمَٚمَٗمْتفُ  َواَمَن  :إمَِم ُِمْٚمِؽ هَمػْمِ َٓ هِ ،   ِف سمِِجَقاِر ضِمَداِر هَمػْمِ ًِ   َوًَمْق طَمَٗمَر سمِْئَرًا ذِم ُِمْٚمِؽ َٟمْٗم

ُه ضَم٤مَز  َواَمَن ، َيُيُّ َٓ                              هضَم٤مرِ رِ َوًَمْق قَمِٛمَؾ سمِِجَقاِر ضِمَدا، َوًَمْق ؾَمَ٘مَط اجِلَداُر 

.  َوَُمٜمََٕمُف سَمْٕمُْمُٝمؿ  ،إَْصَحاِب ىَم٤مًَمُف َأيْمَثُر ،  ضَم٤مزَ : وَمَيَّ سمِِف  : ؿّم٤مً ُح 

ـَ ): ىَم٤مَل        ى َضِؿ َف  ، (َؾنِْن َتَعدَّ ٌُقِب َأْو َأْوىَمَد ال،  يَماَم إَِذا َأْهَ ٤مَر ذِم َوىْم٧ِم ُه ٟمَّ

ْيِح  : ـَم٤مً  مِلَ ضُمِٕمَؾ : وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم ،  ًمُِٕمْدَواٟمِِف اًمرر ُف  قَمؾِ ُي٩ْم  َومَلْ   : اًمتََّٕمِدي َذْ اًمتٍََّمُّ

٦ٌَِم يَماَم ذِم اًمت٠َّْمِدي٥ِم ؟ ىُمْٚم٧ُم  اَلَُم٦ِم اًمَٕم٤مىِم ًَ وـَم٤ًم سمِ ٌف ذِم ُِمْٚمِٙمفِ : َُمنْمُ َنَّ َهَذا شَمٍَمُّ
 َُم٠ْمُذوٌن  ،ِٕ

                                                 

 . (2/271)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (ئزٓضم٤م) : (  ك )  ذم()

          اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم:  ( 806 )اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  : يٜمٔمر  ].        اًمٜم٤مومذة اًمّمٖمػم ذم احل٤مئط : اًمٙمقة   ()

(444 ) ]  .

 . (2/271)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (ضمٕمؾٓمل ) : ( ك) ذم ()

ُم٘مدار ]

اًمتٍمف ذم 

 [اعمٚمؽ 

وامن  ]

اًمتٕمدي ذم 

 [اًمتٍمف 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ِع  ْ ـْ ضِمَٝم٦ِم اًمنمَّ ِه ، ومِٞمِف سمُِخُّمقِصِف ُِم ٌف ذِم ُِمْٚمِؽ هَمػْمِ ٤مِرُع ُِمٜمُْف ، َواًمت٠َّْمِدي٥ُم شَمٍَمُّ ىَمَّمَد اًمِمَّ

ُف هَمػْمُ َُم٠ْمُذونٍ  وَمَٛمَتك، َح هَمػْمَ اعُمْٝمِٚمِؽ َٓ اإِلْص  َ َأٟمَّ ٌَلمَّ . ومِٞمِف  َأْهَٚمَؽ شَم

ـٍ  َداَرهُ  َوإََصحُّي َأّكُف جَيُقُز َأْن َيتَِّخَذ  ): ىَم٤مَل        ، مَحـَّاَمًا  اَدْحُػقَؾَة بَِؿساـِ

ا، ْصَطْباَلً إوَ  ـَ زِ َوَحاكـُقتـَُف دِم افَبزَّ  إَِذا اْحَتاَط : َحاُكقَت َحَداٍد ()ي

اِر ـَم٤مطُمقَٟم٦ًم  ،( َوَأْحَؽَؿ اجُلْدَرانَ  ٤َمُذ اًمدَّ ـارٍ َواحل٤َمُٟمقِت طَم٤مُٟمقَت ،  َويَمَذا اختر  َؿصَّ

يَماَم إَِذا َدقَّ ، َوًَمْق وَمَٕمَؾ َُم٤م اًمَٖم٤مًم٥ُِم ُِمٜمُْف ظَمَٚمٌؾ ذِم طِمٞمَٓم٤مِن اجل٤َمِر وَم٤مََٕصحُّ اعَمٜمُْع  ) ،َوَٟمْحِقِه 

ٌََس اعَم٤مَء ذِم ُِمْٚمِٙمِف سمَِحْٞم٨ُم شَمٜمَْتنِمُ  ذِم َداِرِه قَمٜمِٞمَٗم٤مً  ُِمٜمُْف اًمٜمََّداَوُة  وَم٠َمْزقَم٩َم طِمْٞمَٓم٤مَن ضَم٤مِرِه َأْو طَم

. ضَم٤مِرِه  إمَِم طِمْٞمَٓم٤منِ 

َذ َداَرُه َُمْدسَمَٖم٦ًم  َ َٓ ُيْٕمَت٤مُد ،  َوًَمِقاختَّ ٌََزًة طَمْٞم٨ُم  قَرِة : وَم٢مِْن ىُمْٚمٜم٤َم ، َأْوطَم٤مُٟمقشَمُف خَمْ َٓ َُمٜمَْع ذِم اًمّمُّ

٤مسمَِ٘م٦ِم  ًَّ ٌد ، سم٤ِمعْمٜمِْع : َوإِْن ىُمْٚمٜم٤َم ، وَمُٝمٜم٤َم َأْومَم ، اًم دٍ وَمُٝمٜم٤َم شَمَردَّ ْقِخ َأيِب حُمَؿَّ َنَّ  ):  ( فِؾشَّ ِٕ

ظَم٤منِ  ـْ طَمْٞم٨ُم اًمَت٠َمذري سم٤ِمًمدُّ َر ُهٜم٤َم ُِم َ اِئَح٦ِم اًمَٙمِرهْي٦َمِ  ،اًميَّ  َوإَِذا مَجَْٕم٧َم  ،َأْهَقنُ   َوَأٟمَّفُ  ، َواًمرَّ

َقِر ىُمْٚم٧َم         ا َيُيُّ ــَ ُِمؿّ  ُيْٛمٜمَعُ :  -حُّ ـــ َوُهَق إََص  -صَم٤مًمُِثَٝم٤م، ٍه ـــصَماَلصَم٦ُم َأْوُج  ُهٜم٤َمَف : سَملْمَ اًمّمُّ

 

                                                 

   [ .(503)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط : يٜمٔمر ].              سم٤مئع اًمثٞم٤مب : اًمٌزاز  ()         

 . (271/ 2) ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم ()

٤مُر هق  (2)      [ . (739)، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  (412)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم .      ] اعُمٌٞمرُض ًمٚمثٞم٤مب : اًمَ٘مّمَّ

، يم٤من  واًمد إُم٤مم احلرُملم ،  حمٛمد ا أب يٙمٜمك، هق قمٌد اهلل يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اجلقيٜمل (3)       

  ،           (اًمتٌٍمة)، و (اًمٗمروق)، ًمف    واًم٘مٗم٤مل اعمروزي ،أيب يٕم٘مقب إسمٞمقردي ب، شمٗم٘مف يٚم٘م٥م سمريمـ اإلؾمالم

: ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء  ( 93-  5/73 )ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: يٜمٔمر].        هـ سمٜمٞم٤ًمسمقر438شمقذم ؾمٜم٦م 

  [(211- 1/209) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ أيب ؿمٝم٦ٌم : (522 – 1/520 ) اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ اًمّمالح

 . (6/215)سمتٍمف يًػم : اًمٕمزيز  (2/574)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  ()

ُم٤مجيقز  ]

ومٕمٚمف ذم 

اًمدار 

 [ وطمريٛمٝم٤م



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

َٓ ُيْٛمٜمَُع مِم٤َّم َيُيُّ سم٤ِمعَم٤مًمِِؽ  ،اعمِْٚمِؽ ِب  وْ َواظْمَت٤مَر  ) ، (  َو َتِٝمَد  احِلْؾَقةِ ذِم  ايِنُّي يَ افرُّي  َأْن جَيْ

٤مِد  ،احل٤َميِمُؿ ومِٞمَٝم٤م ًَ َويَمَذًمَِؽ اًمَ٘مْقُل ذِم : ىَم٤مَل ،  َوَيْٛمٜمَُع إَِذا فَمَٝمَر ًَمُف اًمتََّٕمٜم٧ُُّم َوىمـَّْمُد اًمَٗم

 
ِ
ْٛمِس َواًمَ٘مَٛمرِ   َوَُمٜمْعِ  ،إـَِم٤مًَم٦ِم اًمٌِٜم٤َمء   . ( اًمِمَّ

ْٚمِح  ُحَسْغٌ  افَؼايضَوَذيَمَر        ـ٤مُر  :ذِم آظِمِر سَم٤مِب اًمّمُّ َب اًمَ٘مّمَّ ُف ًَمقرَضَ   ةَ نَ يَج املِ  َأٟمَّ

اِر طَمتَّك اْٟمَٙمَنَ  َ٘م٤ًم قَمَٚمْٞمِف  يَم٤منَ  َُم٤موَمَتَزًْمَزَل ضِمَداُر اًمدَّ ـُ إِْن  : افِعَراِؿققنَ ىَم٤مَل ،  ُُمَٕمٚمَّ َيْْمَٛم

ِب  ْ َٓ ذِم طَم٤مِل ال ،ؾَمَ٘مَط ذِم طَم٤مِل اًميَّ :   افَؼايِض ىَم٤مَل ، َٓ َوامَن  ِب رَضْ  َوإِْن ؾَمَ٘مَط 

َٓ َواَمَن ذِم احل٤َمًَملْمِ    .َوقِمٜمِْدي 

ِذي ىَم٤مًَمُف        َوطُمْٙمُؿ َأؾْمَٗمِؾ ،  شَمْٗمِريٌع قَمغَم قَمَدِم اعَمٜمِْع افِعَراِؿققَن َوافَؼايِض َوَهَذا اًمَّ

٤ًم ُيِيُّ سمِِف قَمغَم إََصحر ، اًمـِجَداِر طُمْٙمـُؿ َأقْمـاَلُه  جَيُقَز َأْن َيْٕمَٛمَؾ سمِِجَقاِرِه طُمِمَّ َٓ ، طَمتَّك 

ْقُخ َأُبق َحاِمدٍ َويَم٤مَن  زُ افشَّ .  صُمؿَّ َرضَمَع وَمَٛمٜمََٕمُف ،ُه  جُيَقر

ِل َداِر ـــَوإِْن َأدَّى إمَِم اظْم٧ِم ، ًْمِٙمِف ـــسمِْئِر ذِم مِ ـــوْمَر الـــَأنَّ ًَمُف َح ِب   اإِلَمامُ َزَم ـــَوَج   َٓ                    

 

                                                 

 .  (6/215)اًمٕمزيز  ()

ومٞمف اظمتٞم٤مراٌت يمثػمٌة ،   جمٚمٌد ُمتقؾمٌط ،): طمٚمٞم٦م اعم١مُمـ ، وصٗمف اسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم سم٘مقًمف :  سمف اعمراد (2)        

:   (1/287) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم : يٜمٔمر  .                 ] (ويمثػٌم ُمٜمٝم٤م يقاومؼ ُمذه٥م ُم٤مًمؽ 

 [ . (46): اخلزائـ اًمًٜمٞم٦م  (2/153)هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت  
 

 . ( 215 /6 )   اًمٕمزيزسمتٍمٍف يًػم : ( 2/574 ) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

شم٤مج اًمٕمروس : يٜمٔمر  ].  اعمئجٜم٦م  : هل اخلِم٦ٌم اًمتل يدق هب٤م اًم٘مّم٤مر اًمثقب ، وذم ًمٖم٦ٍم : اعمِٞمَجٜم٦َُم  ()

 [ . (1/62): ًم٤ًمن اًمٕمرب  (31/66)

   .(س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (وم٢من يم٤من) : (ك)ذم   (5)

 . (8/336)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر  ()
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َٓ َواَمَن قَمغَم احل٤َمومِِر  ، اجل٤َمرِ  َد هِب٤َم ُل َوًَمْق طَمَٗمَر ذِم َداِرِه سَم٤م، َو ًَ  سمِْئرِ  [ءُ َُم٤م]وقَم٦ًم َووَم

َٓ َواَمَن  ،اجل٤َمِر وَمُٝمَق َُمْٙمُروهٌ  َُمٜمَْع ُِمٜمُْف َو َٓ الِ  ظِماَلوَم٤مً ،  َو .    فِْؾَؼػَّ

ُف َيْٛمٜمَُع مِم٤َّم َيُيُّ سم٤ِمعمِْٚمِؽ  : َتـْبِقفٌ        ؿَمؽَّ َأٟمَّ َٓ َأطْمَٙمَؿ ، اًمَ٘م٤مِئُؾ سم٤ِمعَمٜمِْع مِم٤َّم َيُيُّ سم٤ِمعَم٤مًمِِؽ 

ُيْٛمٜمَُع ُُمْٓمَٚمَ٘م٤ًم ، وَمُٝمَق اًمَ٘م٤مِئُؾ سم٤ِمًمـَْٛمٜمِْع ُُمْٓمَٚمَ٘م٤ًم ، اجلُْدَراَن َأْو مَلْ حُيِْٙمؿ  َٓ ُف   :  َواًمَ٘م٤مِئُؾ سم٠َِمٟمَّ

ُف َي٧َم  :َوَوضْمُٝمفُ ، ن َرا َوًَمْقمَلْ حُيِْٙمِؿ اًمـُجدْ :ُه َأنَّ  فَم٤مِهُرُه َيْ٘مَتِ   وَمَٕمغَم ، ُف ذِم ُِمْٚمِٙمِف َسَّ  َأٟمَّ

طْمتِٞم٤مُط عمِْٚمِٙمِف سماَِم  ِ ْٓ ِر ا َر قَمٜمُْف   اعُمَتَير َ   .َيْدوَمُع اًميَّ

رِ  َوإِْن َأدَّى إمَِم ،  جَيُقُز ومِْٞماَم َيُيُّ سم٤ِمعمِْٚمِؽ إَِذا َأطْمَٙمَؿ اجُلْدَراَن  :اًمث٤َّمًم٨ُِم  َواًمَ٘م٤مِئُؾ        َ   :اًميَّ

طْمتٞم٤مِط إطِْمَٙم٤مُم اجلُْدَرانِ 
ِٓ َنَّ هِن٤َمَي٦َم ا اٌر  ، ِٕ ـْ ِزَي٤مَدٍة قَمغَم َذًمَِؽ ومِْٞمَٝم٤م إرِْضَ ،  َواعَمٜمُْع ُِم

سم٤ِمعَم٤مًمِِؽ ، جَيُقزُ  وَمِٚمَذًمَِؽ  ِقيُز َُم٤مَيُيُّ وَرشمِِف دَمْ ـْ رَضُ   /ب91/ َذًمَِؽ َوُيْٛمٜمَُع مِم٤َّم ؾِمَقى ، َوُِم

 .  َويَم٤مَن َيُيُّ سم٤ِمعَم٤مًمِِؽ  ،َوُهَقَُم٤م إَِذا مَلْ حُيِْٙمِؿ اجلُْدَرانَ 

 وُرُه ــــيَماَم ُيْٛمَٚمُؽ َُمْٕمؿُ   َوُيْٛمَٚمُؽ سمِفِ  ،(َوجَيُقُز إِْحَقاُء َمَقاِت احَلَرِم ): ىَم٤مَل       

                                                 

. واعمٓمٌقع  (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (اجلدار) : (ك) ذم ()

. واعمٓمٌقع  (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ُم٤مسملم ) : (ك)ذم  ()

 . (216 /6 )   اًمٕمزيز: ( 2/574 )  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم:  يٜمٔمر ()

                           ، ُيٕمرف سم٤مًم٘مٗم٤مل اًمّمٖمػم ،   يٙمٜمك أسم٤م سمٙمر ، هق قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ قمٌداهلل اعمروزي()

                                ،  وإذا ُأريد اًمٙمٌػم ىُمٞمد سم٤مًمِم٤مر  :وهق أيمثر ذيمرًا ذم يمت٥م اًمٗم٘مف ، ويذيمر هم٤مًم٤ًٌم ُمٓمٚم٘م٤مً 

  ، (اًمٗمت٤موى)، و (ذح اًمٗمروع)، و (ذح اًمتٚمخٞمص)أيب زيد اعمروزي و اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًم٘م٤ميض ، ًمف بشمٗم٘مف 

:                          (  62 -5/53 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: يٜمٔمر  ] .                             هـ417شمقذم ؾمٜم٦م 

 [ . ( 2/147 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي:   (  183 -1/182)  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم

 . (2/272)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

إطمٞم٤مء ُمقات  ]

 [احلرم 
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ٌَْٞمعِ  ٦ٌَمِ  سم٤ِمًم ـْ  ،  َواهِل ٤ٌَمُع ُدوُر  :َيُ٘مقُل  َوَُم شُم َٓ ةَ   ٌَِٖمل : َمؽَّ َٞم٤م َُمَقاهُت٤َم  : َأْن َيُ٘مقَل  وَمَٞمٜمْ حُيْ َٓ ،

ـْ َيُ٘مقُل  ٤َم وُمتَِح٧ْم قَمٜمَْقًة َأْو ُصْٚمح٤ًم :  َوَُم ُْمٜم٤َمُه ذِم َُمَقاِت  ذِم َُمَقاهِت٤َم وَمَٞم٠َميِت ، إهِنَّ                       َُم٤م ىَمدَّ

. قَمٜمَْقًة َأْو ُصْٚمَح٤ًم  ََُم٤م وُمتَِح 

ِر  اًمَٖم٤مٟمِٛملَم َأْو َأْهؾِ   َوإََصحُّ َأْن طَمؼَّ        ومِٞمِف يَمَحؼر اًمتََّحجُّ
ِ
َوَهَٙمَذا ذِم يُمؾر سَمَٚمٍد ، اًمَٗملء

ُف وُمتَِح قَمٜمَْقًة َأْو ُصْٚمَح٤ًم  َوإَِذا ضُمِٝمَؾ اًمَٖم٤مٟمُِٛمقَن يَم٤مَن احلَؼُّ ومِٞمِف ، قَمغَم َأْن َيُٙمقَن ًَمٜم٤َم ، قُمِرَف َأٟمَّ

ٌَْٞم٧ِم اعَم٤مِل 
ـْ َهِذِه اجِلَٝم٦ِم : وَمَ٘مْد ُيَ٘م٤مُل ، ًمِ ُف َيَتَقىمَُّػ قَمغَم إِْذِن اإِلَُم٤مِم ُِم                           ، إِٟمَّ

ؾُمقِل  َـّ إِْذَن اًمرَّ ـْ إِْذِن اإِلَُم٤مِم صًَمِٙم ضَْمِؾ َهَذا َٟمْخَت٤مُر ذِم ،  َيِْمَٛمُٚمُف وَمُٞمْٖمٜمِل قَم َٕ ؾِّ َو ـُ

ُف جَيُقُز فُِؽؾِّ ُمْسؾٍِؿ إِْحَقاؤُه : فُِعؿقِم َؿْقِل َرُشقِل اهللِ   .   بَِغْرِ إِْذِن َأَحدٍ صَمَقاٍت َأكَّ

َٓ جَيُقُز ذِم قَمَروَم٤مٍت : ىَم٤مَل   َوًَمقْ (ُدوَن َظَرَؾاٍت دِم إََصحِّ  ): ىَم٤مَل          ذِم  َو

ـُ : ًمَِئاَل ُيْقِهَؿ َأنَّ قَمَروَم٤مَت ، إََصحر  ًَ ـَ احلََرِم  ًَمَٙم٤مَن َأطَم َتْثٜم٤َمٌة ُِم ًْ   َوَأنَّ اخِلاَلَف ، ُُم

ـَ احِلؾر ، ومِٞمِٝماَم  ـَ  َوقَمَروَم٤مٌت ُِم ظِماَلَف ذِم احلََرم ِ ،احلََرمِ  َٓ ُِم َٓ اَم اخِلاَلُف ذِم ،  َو َوإِٟمَّ

 َُمَقاِت  ،قَمَروَم٤مٍت 
ِ
:  صَماَلصَم٦ُم َأْوضُمٍف  [قَمَروَم٦مَ ]َواخِلاَلُف ذِم إطِْمَٞم٤مء

جَيُقزُ : َأطَمُدَه٤م        اؾِِعلُّي َوىَم٤مَل ،  ُُمْٓمَٚم٘م٤مً   َٓ ٌَُف ) :  افرَّ ُف َأؿْم ىَمـ٤مَل  َويَمَذا-  ، بِاَدْذَهِب  إِٟمَّ

رِ ذِم  تِل ،  اُدَتَقيلِّ َوسمِِف َأضَم٤مَب  ،  - اُدَحرَّ ُؼ هِب٤َم طُمُ٘مقُق َت َوؿَمٌـََّٝمَٝم٤م سم٤ِمعَمَقاِوِع اًمَّ  شَمَٕمٚمَّ

                                                 

 . (6/216)اًمٕمزيز : يٜمٔمر  ()

. ، واعمث٧ٌم ي٘متْمٞمف اًمًٞم٤مق  (احلرم): اًمٜمًخ  ذم ()

 . (2/574)سمتٍمف يًػم : روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (6/217)اًمٕمزيز  ()

 . ( جيقز إطمٞم٤مء ُمقات احلرم ، وإؿمٌف اعمٜمع ذم أرايض قمروم٤مت)  : وىم٤مل، (236) ()

 طمٙمؿ ]

 إطمٞم٤مء 

 [قمروم٤مت 
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٤مضِمدِ ، ؾْمِٚمٛملَم قُمُٛمقَُم٤ًم َوظُمُّمقَص٤ًم ملُ ا ًَ َباَضاِت وَ  ،  َواًمٓمُُّرِق  ،يَم٤معَم                       ، َوُُمَّمغمَّ اًمِٕمٞمدِ  ، افرِّ

.  (وىُمقوَم٦ِم َواًمٌَِ٘م٤مِع املَ 

َض قَمَٚمْٞمِف        ْؾَعةِ َواقْمؽَمَ ـُ افرِّ ـِ اؾمِؿ   سم٠َِمنَّ اؾْمتِْحَ٘م٤مَق اًمُقىمقِف اْب ِرضْمَٝم٤م قَم سمَِٕمَروَم٦َم مَلْ خُيْ

ـُ ظَمَرضَم٧ْم قَمٜمُْف ، اعَمَقاِت  َدَّى ، َوَهِذِه إََُم٤ميِم َٕ ُف ًَمْق وُمتَِح  ُه سم٠َِمٟمَّ                             َواؾْمَتَدلَّ هَمػْمُ

 .  ِق ْوِٞملاًم٧مَّ  إمَِم 

ورِ ، َوإِْن َوٞمََّؼ ، جَيُقُز ُُمْٓمَٚمَ٘م٤ًم : اًمث٤َّميِن  َواًمَقضْمفُ        ٌَْ٘مك طَمؼُّ اًمُقىمقِف ذِم اًمدُّ َوَيُٙمقُن ، َوَي

َت٠مضَمَرِة  ًْ اِر اعُم ٌَْٞمِع اًمدَّ  يَم
ِ
. اًمتََّٛمٚمُُّؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

ُيَْمٞمرـَؼ وَماَل ُيْٛمٜمَُع  ،اًمَٗمْرُق سَملْمَ َأْن ُيَْمٞمـرَؼ وَمُٞمْٛمٜمَعُ : َواًمَقضْمُف اًمث٤َّمًم٨ُِم        َٓ        ،  َوسَملْمَ َأْن 

َحُف  ِذي َرضمَّ ٌَُف ،  افَقِجقزِ ذِم  افَغَزايِلُّي َوُهَق اًمَّ ًَ . افَؼقَّاِشغَ  إمَِم  اإِلَمامُ َوَٟم

ْؾَعةِ ىَم٤مَل        ـُ افرِّ اب
ٌَْ٘مك: َوطَمْٞم٨َم ىُمْٚمٜم٤َم :   ـَ  َي طَمؼُّ اًمُقىمقِف َهْؾ ُٟمْثٌُِتُف ذِم يُمؾر اًمَقىْم٧ِم ُِم

واِل َيْقِم قَمَروَم٦َم إمَِم ـُمُٚمقِع اًمَٗمْجِر  ـْ ، ًمِْٚمُٛمْحِٞمل إِْزقَم٤مضُمُٝمؿ ومِٞمِف   وَمَٚمْٞمَس ؟اًمزَّ َأْو ًَمُف إِْزقَم٤مُج َُم

ُل  ،طَمَّمَؾ ًَمُف اًمُقىمقُف  ٌَُف إَوَّ َٓ سَمْؾ ،  إؿَْم هُ   قُغ هَمػْمُ ًُ    .َي

٦ِم  ) :  اُدَتقيلِّ َوىَم٤مَل        ُؼ سمَِٛمَّم٤مًمِِح اًمَٕم٤مُمَّ تِل شَمَتَٕمٚمَّ   ، َواًمٓمُُّرِق  ،يَمَٕمروَم٤مت: اًمٌَِ٘م٤مُع اًمَّ

سَم٤مـَم٤مِت  ٤مضِمدِ  ،َواًمرر ًَ تِل شَمّْمُٚمُح ًمَِّماَلِة اًمِٕمٞمِد ظَم٤مِرَج إَُْمَّم٤مِر  ، َواعَم                   َواعَمَقاِوِع اًمَّ

 
ِ
.   (َٓ مُتَْٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

                                                 

 =    (180)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم: يٜمٔمر]. اًمٌٞمقت اعمًٌٚم٦م إليقاء اًمٗم٘مراء واًمٖمرسم٤مء وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ : ات اًمرسم٤مط (5)       

  . [(323)اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط =    

 . (س)و (م)يمٚمٛم٦م همػم واوح٦م ، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك) ذم ()

.  (179 )  ص ()

 . (8/302)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر  ()

   .(2/574): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (2/680) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م )شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م  (4) 
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َعَرَؾَة  :  َوُمْزَدفَِػةُ  ،َوِمـَك: ُؿْؾُت  ): ىَم٤مَل  ٤ٌَمَرشُمُف ذِم ،  (َواهللُ َأْظَؾُؿ ، ـَ قِم

ْوَضةِ  ٌَِٖمل َأْن َيُٙمقَن احلُْٙمُؿ ذِم َأْرِض  )  : افرَّ  ًمُِقضمقِد  :يَمَٕمَروَم٤مٍت  َوُمْزَدفَِػةَ  ِمـَكَيٜمْ

 .  (َواهللُ َأقْمَٚمؿُ   ،اعَمْٕمٜمَك

ْؾَعةِ َوطَمَٙمك        ـُ افرِّ َنَّ :َوىَمْد ُيَتَقىمَُّػ ذِم َذًمَِؽ :  َوىَم٤مَل  ، َذًمَِؽ قَمٜمْفُ اب ِٕ   ًمَِؽ شَمْْمٞمٞمٌؼ ذَ  

ٟمْٞم٤َم إَِذا َأطْمَٞم٤م َأـْمَراوَمُف : ـْ طَمِجٞم٩ِم اًمدُّ ُف ُدوَن قَمَروَم٤مٍت  قَم َٟمَّ  َيَتَٝمٞمـ٠َُّم  َن يَمَذًمَِؽ وَماَل اَوإَِذا كَ ، ِٕ

ٌَْتٜم٤َم طَمؼَّ  :َُمَع قِماَمَرشمِِف َأْو سَمْٕمِْمِف طُمُّمقُل اعَمْ٘مُّمقدِ    :اًمُقىمقِف ومِٞمفِ   إِْن َأصْم
ِ
    ، ًمِِْمٞمِ٘مِف سم٤ِمًمٌِٜم٤َمء

َيِّمحُّ  َٓ ُف  ُرُج اجلَْزُم سم٠َِمٟمَّ ـْ َذًمَِؽ إِْن َصحَّ خَيْ                                                َوَيِْمَٝمُد ًمَِذًمَِؽ ، َوُِم

ٌْٜمِل )) : صًمَِرؾُمقِل اهللِ ل َظائَِشةَ ىَمْقُل  َٓ َٟم ُِمٜمَك ، َٓ  :سمِِٛمٜمَك ؟ ىَمـ٤مَل  ُئمِٚمَُّؽ  ًَمَؽ سمِٜم٤َمءً  َأ

ٌََؼ  ـْ ؾَم ِمِذيُّي  َأظْمَرضَمُف ((ُُمٜم٤َمُخ َُم ْ  . افسِّ

َتؾُِػ اإِلْحَقاُء بَِحَسِب افَغَرضِ  ): ىَم٤مَل        َصاِحُب  مَجََٕمُف  َوىَمْد ، (َوَ ْ

َع َوَرَد  ، ( إَْرَض عم٤َِم ُيِريدُ  َواإِلطْمَٞم٤مُء َأَن هُيَٞمَ  ):  سمَِ٘مْقًمِِف افتَّـْبِقفِ  ْ ٦ُم ومِٞمِف َأنَّ اًمنمَّ َواًمِٕمٚمَّ

                                                 

 . (272/ 2)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

()  (2/574) . 

                    ،(881) ، يمت٤مب احل٩م ، سم٤مب ُم٤مضم٤مء أن ُمٜمك ُمٜم٤مخ ُمـ ؾمٌؼ ،  ح (2/218)ذم اًمًٜمـ  ()

                     ، يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ ، (472-4/471)  هذا طمدي٨م طمًـ ، وأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف  ذم اًمًٜمـ :وىم٤مل

،                              (881)، ح  (213)ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين  ( 3006) سم٤مب اًمٜمزول سمٛمٜمك ، ح

 . (3006)، ح  (509)وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف 

 . (2/272)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

 طمٙمؿ ]

 إطمٞم٤مء ُمٜمك 

 [ وُمزدًمٗم٦م

 أهمراض ]

   اإلطمٞم٤مء

 [ وو٤مسمٓمف
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ٚمَٖم٦ِم ِب  َٓ ذِم اًمُّ ِع َو ْ  ُُمْٓمَٚمَ٘م٤ًم َوًَمْٞمَس ًَمُف طَمدٌّ ذِم اًمنمَّ
ِ
                 ، وَمُرضِمَع ومِٞمِف إمَِم اًمُٕمْرِف ، اإِلطْمَٞم٤مء

ٌِِف  ًَ  سَمَح
ٍ
٤مسمُِط اًمتَّْٝمِٞمَئ٦ُم ًمِْٚمَٛمْ٘مُّمقِد ، َوُهَق ذِم يُمؾر َرء  / أ 92/ : َواعُمَراُد سمَِ٘مْقًمِٜم٤َم، َواًمْمَّ

قِملر ، َو٤مسمٌِط : َأْي : طَمدٌّ  ًَمْٞمَس ًَمفُ  ْ ً قَمغَم َُمْٕمٜم٤َمُه اًمنمَّ َٓ ٚمْٗمِظ حَمُْٛمق ٚمَٖمقير  ،َُمَع يَمْقِن اًمَّ ،   َأِو اًمُّ

ٌَّف ًمِْٚمَٗمْرِق سَملْمَ احلَدر َواعَمْٕمٜمَك  َٓ ، وَمَتٜمَ                   قَمغَم اعَمْٕمٜمَك : (سمَِحْٛمِؾ اًمٚمَّْٗمظِ )  : ىَمْقهلُؿ ،شَمَٕم٤مُرْض  َو

قِملر  ْ ٚمَٖمِقير  ، صُمؿَّ اًمُٕمْرذِمر  ،اًمنمَّ .  صُمؿَّ اًمُّ

قيُط افُبْؼَعِة  ): ىَم٤مَل        َط حَتْ ، َوَشْؼُػ َبْعِضَفا ، َؾنِْن َأَراَد َمْسَؽـًَا اْصُسِ

ـْ ،   ( َودِم افَباِب َوْجفٌ  ، َوَتْعؾِقُؼ َباٍب  ُط افتَّْؼِريِب  َصاِحِب َوقَم ُيِْمؽَمَ َٓ ُف   َأٟمَّ

ْ٘مُػ  ًَّ ٤ٌَمَرُة ، اًم طَ  : افطَّقِِّب  افَؼايِض َأيِب َوقِم َوَهَذا َيْ٘مَتِ  ؾَمْ٘مَػ ، َوؾَمَ٘مَػ قَمٚمْٞمَٝم٤م  إَِذا طَمقَّ

ٌَِٖمل َأْن ُيْٕمَتؼَم ، اجلَٛمٞمِع  ِذي َيٜمْ ـُ ومِٞمِف :َواًمَّ َٙم ًَّ ـُ اًم ـُ ،  ؾَمْ٘مُػ َُمَٙم٤مٍن ُيْٛمِٙم ُيْٛمِٙم َٓ إَِذا يَم٤مَن 

ْ٘مِػ  ًَّ سم٤ِمًم َّٓ ـِ اعُمتََّخَذة ذِم سَمْٕمِض اًمَٕم٤مَدةُ  َوىَمْد شَمْ٘مِ  ، ؾَمَٙمٜمَُف إِ ـِ  ِإََُم٤ميِم ًمِٚمٜمُّْزَه٦ِم ذِم َزَُم

ْٞمِػ ؾَمَٙمٜمََٝم٤م سمِغَ    .قَمغَم َذًمَِؽ  َصاِحِب افتَّْؼِريِب وَمُٞمْحَٛمُؾ يَماَلُم ،  ؾَمْ٘مٍػ يرِ اًمّمَّ

قِيٌط  ): َوىَمْقُل اعُمَّمٜمرِػ        ٤ٌَمَرُة  ،(حَتْ اؾِِعلِّ  َهَٙمَذا قِم ُط اًمٌِٜم٤َمُء ؟ ،   افرَّ              وَمَٝمْؾ ُيِْمؽَمَ

ٌْٜمَِل )  : افتَّـْبِقفِ يَماَم ىَم٤مَل ذِم                          ،  َأْو َيْٙمِٗمل اًمتَّْحِقيُط سم٤ِمخلََِم٥ِم َوَٟمْحِقِه ، ( سم٠َِمْن َي

اِف َر ــََوَذك ِريَبةِ  ذِم ِظلُّي ــافرَّ ِل ــــ َُم٤م ُيِْمعِ  افزَّ ـَ ، ُر سم٤ِمَٕوَّ  اَن ـــَوإَِذا كَ ، ْذيُمُرُه ــــَوؾَم

                                                                                                                                               

 .  (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (أظمرضمف)  :(ك) ذم ()

 . (190)ص  ()

 . (2/272)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

 . (236 )  اعمحرر()

 . (190)ص  ()

اقمُتؼِم اًمتحقيط ، وٓيٙمٗمل ٟمّم٥م ...وإذا أراد زري٦ٌم ًمٚمدواب : ) (6/245)ىم٤مل ذم اًمٕمزيز  ()

 . (....ؾمٕمٍػ وأطمج٤مٍر ُمـ همػم سمٜم٤مء 

يمٞمٗمٞم٦م إطمٞم٤مء  ]

إرض اعمٕمدة 

 [ًمٚمًٙمٜمك 
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اِر َأْومَم  ٦ٌَِم وَمِٗمل اًمدَّ ِري اًمتَّْحِقيَط سم٠َِمًْمَقاِح اخلََِم٥ِم قَمغَم َهْٞمَئ٦ٍم  َوىَمْد ُيَ٘م٤مُل سم٠َِمنَّ ، َذًمَِؽ ذِم اًمزَّ

ك سمِٜم٤َمًء  ٛمَّ ًَ َح سمِِف ذِم ، وُع ومِٞمِف إمَِم اًمُٕمْرِف ْرُج  َواملَ :خَمُّْمقَص٦ٍم ُي ِب َوَسَّ  .  اُدَفذَّ

َٓ َشْؼٌػ  ): ىَم٤مَل         دِم افَباِب [وَ ]، َأْو َزِرْيَبَة َدَوابٍّي َؾَتْحقيٌِط 

٤م اًمتَّْحِقيُط وَماَل سُمدَّ ُِمٜمْفُ  ، (اخِلاَلُف  َٓ َيْٙمِٗمل َٟمّْم٥ُم ؾَمْ٘مٍػ  ، َأُمَّ              َوَأطْمَج٤مرٍ   َو

 
ٍ
ـْ هَمػْمِ سمِٜم٤َمء  ، ُِم

ِ
َط سم٤ِمًمٌِٜم٤َمء ٤ٌَمىِمل ،ذِم ـَمَرٍف  َوًَمْق طَمقَّ  َواىْمَتٍَمَ ذِم اًم

 قَمغَم َٟمّْم٥ِم َأطْمَج٤مٍر  

ـِ   اإِلَمامُ  طَمَٙمك :َوؾَمْ٘مٍػ  ُف َيْٙمِٗملافَؼايِض قَم ـْ  ، َأٟمَّ                                      ،   اعَمٜمْعُ َصْقِخفِ  َوقَم

ٌََّف  ـِ  اإِلَمامُ َوَٟم َٙم ًَّ  قَمغَم َأنَّ اًمتَّْحِقيَط ذِم اًم
ـَ اًمتَّْحِقيِط ذِم اعَمْزَرقَم٦ِم   َيُٙمقُن َأقْمغَم ُِم

٦ٌَِم  ِري ٤ٌَمُب وَمِٚمْٚمِحْٗمِظ ، َواًمزَّ ٤م اًم  ، َوَأُمَّ
ِ
٦ٌَُم طَمٔمػَِمًة َأْيَْم٤ًم سم٤ِمًمٔم٤َّمء ِري ك اًمزَّ ٛمَّ ًَ َوَأْصُؾ ، َوشُم

٦ٌَِم ًمِْٚمَٖمٜمَِؿ  ِري سمِِؾ ، اًمزَّ . َوىَمْد ُيتََّخَذاِن حِلْٗمِظ اًمثراَمِر َوَٟمْحِقَه٤م ، َوَأْصُؾ احلَٔمػَِمِة ًمإِْلِ

                                                 

()  ( 3/614) . 

  . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع و (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (2/272)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

، وٟم٥ًم اًم٘مقل سم٤مًمٙمٗم٤مي٦م ًمٌٕمض إصح٤مب ، وٟم٘مؾ اعمٜمع قمـ  (8/293)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر  ()

، وًمٕمؾ اخلٓم٠م ذم ٟم٦ًٌم اًم٘مقل  (198)وىمد شم٘مدُم٧م شمرمجتف ص ، واًمده : اًم٘م٤ميض وؿمٞمخف ، واعمراد سمِمٞمخف 

 .  (2/576)يٕمزى إمم ٟم٘مؾ اإلُم٤مم اسمـ اًمًٌٙمل ُمـ روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 

 . (8/296)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر  ()

 يمٞمٗمٞم٦م  ]

 إطمٞم٤مء 

 إرض 

اعمٕمدة 

 [ًمٚمدواب 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

اِب َحْقففَ ): ىَم٤مَل        َ   ،َوَتْسِقَيُة إَْرضِ ا ، َأْو َمْزَرَظٌة َؾَجْؿُع افسُّي

                        َوَذيَمَرمَج٤َمقَم٦مٌ ، (  [اُدْعَتادُ ] َوَتْرتقِب َِماٍء هَلا إِْن مَلْ َيْؽِػَفا اَدَطرُ 

اِب  َ ـَ إََرايِض ،  سم٤ِمحْلَْرِث َوَٟمْحِقِه اَداَوْرِديُّي  َوىَم٤مَل ،إِْصاَلَح اًمؽمُّ ؿَمؽَّ َأنَّ ُِم َٓ                  َو

طَمْرٍث وَماَل طَم٤مضَم٦َم ومِٞمَٝم٤م إمَِم احلَْرِث   َبْعاَلً َُم٤م ُيْزَرُع  َّٓ سم٤ِمحلَْرِث ، سمَِٖمػْمِ ٤م َُم٤مُٓيْزَرُع إِ   :َوَأُمَّ

اَط احلَْرِث ومِٞمِف اَداَوْرِديِّ وَمَٙماَلُم  اؾِِعلُّي َويَمَذا ، َيْ٘مَتِ  اؿْمؽِمَ ُف َأْدظَمَؾ احلَْرَث افرَّ              وَم٢مِٟمَّ

ِقَي٦ِم  ًْ ُف ُيْٙمَتَٗمك سمَِتْٝمل: َوىَمْد ُيَ٘م٤مُل ، ذِم اًمتَّ هِت٤َمئإِٟمَّ
ْرعُ : ًَمُف إَِذا ىُمْٚمٜم٤َم   ُط اًمزَّ                           ،َٓ ُيِْمؽَمَ

ْرَع  َط اًمزَّ ـِ اؿْمؽَمَ ٤م َُم . َأْومَم احلَْرُث َف َأُمَّ

ـِ       ْقِخ  َوقَم ُف ىَم٤مَل َأيِب َحاِمدٍ  افشَّ  سماَِم  قِمٜمِْدي إَِذا َص٤مَرِت إَْرُض َُمْزَرقَم٦مً  ): َأٟمَّ
ٍ
َق ي سِ ء

َوإِْن مَلْ جَيَْٛمعِ ،   (مَّ اإِلطْمَٞم٤مُء  توَمَ٘مد، إًَِمْٞمَٝم٤م 
اَب طَمْقهَل٤م   َ ـُ َداُودَوىَم٤مَل ، اًمؽمُّ  َصاِرُح  اْب

ـْ ، ُِمْثَٚمُف اُدْخَتَكِ  طَ ًَمِٙم .   ومِٞمِف ىَمّْمَد اًمـتََّٛمٚمُِّؽ َذَ

                                                 

ؾم٤مىمٓم٦ٌم ُمـ اًمٜمًُخ ، واًمتّمحٞمح ُمـ اعمٓمٌقع ، وأؿم٤مر إًمٞمٝم٤م يمثػٌم ُمـ ؿم٤مرطمل اعمٜمٝم٤مج ،                            ()

. يمام ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج ، وهمػممه٤م 

 . (273/ 2)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

   .(7/486 )احل٤موي : يٜمٔمر  (1)          

ٌَْٕمُؾ  (2)          : اًم٘م٤مُمقس  (56)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم : يٜمٔمر  ].         يمؾُّ زرع ٍينمُب سمٕمروىمف ُمـ همػم ؾم٘مٍل : اًم

   [ .(967)اعمحٞمط 

 .(244 /6 )  اًمٕمزيز:يٜمٔمر  ()

  .(2/577)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (4)          

 يٙمٜمك أسم٤مسمٙمر ، اعمٕمروف سم٤مًمّمٞمدٓين ٟم٦ًًٌم إمم سمٞمع اًمٕمٓمر ،  ، هق حمٛمد سمـ داود سمـ حمٛمد اعمروزي()

وطمٞم٨م َٟمَ٘مؾ اًمراومٕمل قمـ سمٕمض  )  :أيب سمٙمر اًم٘مٗم٤مل اعمروزي ، ىم٤مل اإلؾمٜمقيب شمٗم٘مفوسم٤مًمداودي ٟم٦ًًٌم إمم أسمٞمف ، 

 ،                            (وم٢مين ىمد اؾمت٘مري٧ُم ذًمؽ وطمررشُمف ،  وم٤معمراد سمف ذح اسمـ داود وم٤مقمٚمٛمف  :ذوح اعمختٍم وأهبٛمف

ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م : يٜمٔمر ] .   هـ 427 شمقذم ؾمٜم٦م  ،(ذح خمتٍم اعمزين )و  ،(ذح ومروع اسمـ احلداد )ًمف 

يمٞمٗمٞم٦م إطمٞم٤مء  ]

إرض اعمٕمدة 

 [ًمٚمزراقم٦م 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

َراَظُة دِم إََصحِّ  ): ىَمـ٤مَل        َراقَم٦َم اؾْمتِْٞمَٗم٤م (َٓ افزِّ َنَّ اًمزر
ِٕ ، قَم٦ِم إَْرِض ُء َُمٜمَْػ  : 

 
ِ
ـْ طَمدر اإِلطْمَٞم٤مء اِر يْمٜمَك ايَمُس ، َواؾْمتِٞمَٗم٤مُء اعَمٜمَْٗمٕم٦ِم ظَم٤مِرٌج قَم ِذي َُم٤مَل إًَِمْٞمِف ، ًمدَّ َوَهَذا اًمَّ

َراقَم٦مِ ،  إيَْمَثُرونَ  ـَ اًمزر َٓ سُمدَّ ُِم ُف  ـْ قَملْمِ  :َوإِْن يَم٤مَن فَم٤مِهُر اًمٜمَِّص َأٟمَّ                ًمَِٞمْحُّمَؾ ومِْٞمَٝم٤م ُِم

. َُم٤مِل اعُمْحِٞمِل 

اِب َٟمّْم٥ُم  : َؾْرعٌ        َ                          ،  َوؿَمْقٍك  ، َوطَمَجرٍ  ، َؿَصٍب ذَمِ َُمْٕمٜمَك مَجِْع اًمؽمُّ

جٍّي يَمرُه ل ِ ٍذَ  إؿَِم٤مَرٌة إمَِم شَمْٗمِ  : ( إِْن مَلْ َيْٙمِٗمَٝم٤م اعَمَٓمرُ ) :َوىَمْقُل اعُمَّمٜمرِػ  ـَ ـُ                           ، اب

اؾِِعلُّي َوىَم٤مَل  ٌَُف )  : افرَّ ُف إؿَْم ٌُْ٘مَٕم٦َم إِْن يَم٤مَٟم٧ْم َيْٙمِٗمل،  إِٟمَّ   َوُهَق َأنَّ اًم
ِ
اَمء ًَّ ًمِِزَراقَمتَِٝم٤م َُم٤مُء اًم

 
ٍ
َٓ شَمْرشمِٞم٥ِم َُم٤مء ـْ  ،وَماَل طَم٤مضَم٦َم إمَِم ؾَمْ٘مٍل َو ُف َأيِب َظعٍّي افطََّزيِّ َوقَم            طِمَٙم٤مَي٦ُم َوضْمٍف َأٟمَّ

َٗمُف  سُمدَّ ُِمٜمُْف َوَوٕمَّ ٤مُق إًَِمْٞمَٝم٤م ، َٓ ًَ  ُي
ٍ
َت٤مُج إمَِم َُم٤مء ـْ قَملْمٍ َأْو هَنٍْر : َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم حَتْ ِٞمَئُتُف ُِم ًَمِزَُمُف هَتْ

٤م  مِهَ  ، َأْو هَمػْمِ
ِ
َّٓ إضِْمَراُء اعَم٤مء ٌَْؼ إِ ِرْيَؼ َومَلْ َي   :ومِٞمِف يَمَٗمك/  ب92/ وَم٢مَِذا َهٞم٠ََّمُه وَم٢مِْن طَمَٗمَر ًَمُف اًمٓمَّ

َٓ ؾَمْ٘مُل إَْرِض  .   ( َوإِْن مَلْ حُيَْٗمروَمَقضْمَٝم٤منِ ، َومَل ُيِْمؽَمِط اإِلضْمَراُء َو

َّٓ َُم٤مُء  ) :  َؾْرعٌ        ٌَُٝم٤م إِ ُيِّمٞم َٓ ـُ ؾَمْقُق اعَم٤مِء إًَِمْٞمَٝم٤م َو ُيْٛمِٙم َٓ تِل  ٤ٌَمِل اًمَّ َأَرايِض اجِل

 
ِ
اَمء ًَّ َٓ َصاِحُب افتَّْؼِريِب  َُم٤مَل  :اًم ُف   ومِْٞمَٝم٤م ْدظَمَؾ مَ  إمَِم َأٟمَّ

ِ
اُل َوسمِِف ىَم٤مَل ، ًمإِْلطِمَٞم٤مء                 افَؼػَّ

                                                                                                                                               

 ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م : (215 -1/214) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم:  (149- 4/148) اًمٙمؼمى

 [ . (39- 2/38) ًمإلؾمٜمقي

 . (2/273)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()        

: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (12/111)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  ].  يمؾُّ ٟم٤ٌمٍت يٙمقن ؾم٤مىمف أٟم٤مسمٞم٥م :  اًمَ٘مَّم٥ُم (1)

(411) . ]   

  .(2/577)سمتٍمٍف يًػٍم : روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  ( 245 -244 /6 ) اًمٕمزيز ()        

  .(6/245)سمتٍمف يًػم : اًمٕمزيز  (2/577 ) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()         



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ـْ  :َوسَمٜمَك قَمَٚمْٞمفِ  ـ٤م إَِذا َوضَمْدَٟم٤م ؿَمْٞمَئ٤ًم ُِم ُف ُِمْٚمُٙمفُ  إََرايِض  ًْمَؽ ِت  َأٟمَّ ٤مٍن مَلْ َٟمْحُٙمْؿ سم٠َِمٟمَّ ًَ   ، ذِم َيِد إِْٟم

َٓ جَيُقزُ  َو
ـَ ، سَمْٞمُٕمُف َوإضَِم٤مَرشُمُف   ـْ ىَم٤مَل إَْصَحاِب  َوُِم اِب :  َُم َ ٤م مُتَْٚمُؽ سم٤ِمحِلَراصَم٦ِم َومَجِْع اًمؽمُّ إهِنَّ

 إًَِمْٞمَٝم٤م ، قَمغَم إـَْمَراِف 
ِ
ـْ ؾَمْقِق اعَم٤مء َتْٖمٜمِل سم٤ِمعْمَٓمِر قَم ًْ ـْ َُمْزَرقَم٦ٍم شَم َوَهَذا َُم٤م اظْمَت٤مَرُه ، َويَمْؿ ُِم

.  ( افَؼايِض ُحَسْغ 

اؾِِعلُّي ىَم٤مَل        قُز إضَِم٤مَرُة  ، َواقْمَٚمْؿ َأنَّ َهَذا اخِلاَلَف )  :افرَّ ُف َهْؾ دَمُ  َواخِلاَلَف ذِم َأٟمَّ

تِل ًَمْٞمَس هل٤َم َُم٤مٌء َُمْٕمُٚمقٌم ًمِؾ انِ  ؟ َراقَم٦مِ زر إَْرِض اًمَّ َتَٛمدَّ ًْ  ُي
ـْ َُم٠ْمظَمٍذ َواطِمٍد                              ، ُِم

 َويَمْٞمَػ ، اخِلاَلُف ذِم ضَمَقاِز اإِلضَم٤مَرِة َيُدلُّ قَمغَم َأنَّ إَْرَض مَمُْٚمقيَم٦ٌم : ىُمْٚم٧َم  وَم٢مِن: ىَم٤مَل 

ـْ َأْصٍؾ َواطِمٍد ؟ وَم٤مجلََقاُب  ُؿ اؾْمتِْٛمَداُدَه٤م ُِم
َأنَّ اخِلاَلَف ذِم ضَمَقاِزإََرايِض : َيٜمَْتٔمِ

تِل سِ   ياعَمْٛمُٚمقيَم٦ِم اًمَّ
ِ
٤ٌَمسِ  :َوُُمِٚمَٙم٧ْم  َق اعَم٤مُء إًَِمْٞمَٝم٤م قِمٜمَْد اإِلطْمَٞم٤مء   اًمَ٘مٜم٤َمةِ   صُمؿَّ اْٟمَ٘مَٓمَع اعَم٤مُء سم٤ِمْٟمِٙم

َٞم٤مِر اًمٌِْئرِ  َٓ ذِم  :َواهْنِ تِل   ٤مُق  إََرايِض اًمَّ ًَ َيٜمْ َٓ
                      َوطِمْٞمٜمَِئٍذ َيٜمَْتٔمُِؿ ، اعَم٤مُء إًَِمْٞمَٝم٤م سمَِح٤مٍل  

.   (َُم٤م َذيَمْرَٟم٤مُه 

 هِ سم٠َِمْن َيِّمَؾ ذِم طَمْٗمرِ : إطِْمَٞم٤مُء اًمٜمَّْٝمِر : َؾْرٌع       
ِ
                          َويَمَذًمَِؽ اًمٌِْئرِ  ،إمَِم اعَم٤مء

٩ِم   حَتْ
ِ
ٌَْؾ اًمُقصقِل إمَِم اعَم٤مء          إَِذا طَمَٗمَر سمَِحْٞم٨ُم َيْدظُمُؾ اعَم٤مُء  : َشْغ ُح افَؼايِض َوىَم٤مَل  ، يرٌ َوىَم

ِريَرًا  َأْن شَمُٙمقَن َهِذهِ  ؿْمٌِفُ َوُت ، دُ َوإِْن مَلْ َيْدظُمؾ سَمع ومِٞمِف ُمـَٚمـََؽ  ٤ٌَمَرُة َأيْمَثَرحَتْ                 ، اًمِٕم

ِه قَمَٚمْٞمَٝم٤م  َٛمَؾ يَماَلُم هَمػْمِ  . َوحُيْ

                                                 

.سمتٍمف يًػم  (6/245) اًمٕمزيز()

إطمٞم٤مء ]

 [اًمٌئر



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

اِب عُ  َؾَجؿْ َأْو ُبْسَتاَكاً  ):ىَم٤مَل        َ         َوافتَّْحقيُِط َحْقُث َجَرِت  ، افسُّي

ُط َويَمَذا ُيْرضَمُع إمَِم اًمَٕم٤مَدِة ومِٞماَم ،  ( افَعاَدُة بِفِ   ضِمَدارٍ حُيَقر
ِ
ـْ سمِٜم٤َمء   ، َأْو ىَمَّم٥ٍم  ،سمِِف ُِم

 .   َوَٟمْحِقهِ ، َوؿَمْقٍك 

قَئُة َماٍء  ): ىَم٤مَل        مَ ،  اًمَ٘مْقُل ومِٞمِف يَم٤معَمْزَرقَم٦ِم  ،(َوهَتْ .    َوىَمْد شَمَ٘مدَّ

ُط افَغْرُس َظَذ اَدْذَهِب  ): ىَم٤مَل        ْرِع ) ،  ( َوُيْشَسَ             َواًمَٗمْرُق سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ اًمزَّ

ـْ صَماَلصَم٦ِم َأْوضُمٍف  ْرِع : َأطَمُدَه٤م : ُِم ٌَْؾ اًمزَّ ٌُْ٘مَٕم٦ِم ىَم َت٤مِن ، َأنَّ اؾْمَؿ اعَمْزَرقَم٦ِم َيَ٘مُع قَمغَم اًم ًْ ٌُ َواؾْمُؿ اًم

ٌَْؾ اًمَٖمْرِس  ٌُِ٘مُف شَمْ٘مِٚمٞم٥ُم إَْرِض َوطَمْرصُمَٝم٤م: اًمث٤َّميِن ، َٓ َيَ٘مُع ىَم ًْ ْرَع َي َأنَّ اًمزَّ
وَمَج٤مَز َأْن ُيَ٘م٤مَم ،  

ٌُِ٘مُف َُم٤مُيَ٘م٤مُم َُمَ٘م٤مَُمُف  َواًمِٖمَراُس ، َُمَ٘م٤مَُمُف  ًْ َي   وَم٠ُمحِلَؼ سم٠َِموْمٜمَِٞم٦مِ  ،َيُدومُ  َأنَّ اًمِٖمَراَس : َواًمث٤َّمًم٨ُِم ، َٓ

اِر  ْرُع سمِِخاَلومِفِ ، اًمدَّ .   ( َواًمزَّ

  اإِلَمامُ سَمَح٨َم  : َؾْرعٌ       
ِ
 َوشَمـالُه  ؟ ذِم َأنَّ اًمـَ٘مّْمـَد َهـْؾ ُيْٕمَتٌـَُر ذِم اإِلطْمـَٞمـ٤مء

اؾِِعلُّي  ، ِ افـَبِسقـط ومِــل  افـَغـَزافِـلُّي  ٤مسمُِط َأنَّ يُمؾَّ ومِْٕمٍؾ  : َصفُ ُُمَٚمخَّ  وَمٜمَْذيُمرُ   ،َوافرَّ َواًمْمَّ

                                                 

. (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع و(ُمعًم٩م)  :(ك)ذم ()

 . (2/273)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

 . (2/577): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (6/245)اًمٕمزيز  ()

 . (2/273)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  ()

 . (2/273)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  () 

 . وذيمر وضمٝملم ُمـ اًمثالصم٦م:  (577/ 2 ) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم:  (6/246)اًمٕمزيز :  يٜمٔمر ()

 . (296-8/295)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر  ()

 . (4/226)اًمقؾمٞمط : يٜمٔمر  ()

  .(246 /6 ) اًمٕمزيز:  يٜمٔمر ()

 ذوط ]

 متٚمؽ 

ذم  اًمًٌت٤من

 [اعمقات 

اًمٗمرق سملم     ]

اًمزرع 

 [واًمٖمرس 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

دَ  شَمَردُّ َّٓ اعُمَتَٛمٚمرُؽ  :ومِٞمفِ  َٓ َٓ َيْٗمَٕمُٚمُف ذِم اًمَٕم٤مَدِة إِ ورِ ،  َو  اًمدُّ
ِ
٤مشملِِم حَيُّْمُؾ سمِِف ،يَمٌِٜم٤َمء ًَ ٌَ ٤َمِذ اًم  َواختر

اِئِح ذِم إىَْمَقاِل ، اعمِْٚمُؽ َوإِْن مَلْ َيْ٘مِّمِد اًمتََّٛمٚمَُّؽ  َ                            ، َوُهَق ذِم إوَْمَٕم٤مِل يَم٤مًمٍمَّ

ظِماَلَف ومِٞمِف  َٓ  .َوَهَذا 

ُد        دَّ وَم٢مِِن ، يَمَحْٗمِر اًمٌِْئِر ذِم اعَمَقاِت  ،سم٠َِمْن َيْٗمَٕمَٚمُف اعُمَتَٛمٚمرُؽ َوهَمػْمُ اعُمَتَٛمٚمرِؽ : ومِٞمِف  َوَُم٤م ُيؽَمَ

َوإِْن مَلْ َيٜمَْْمؿَّ ، َوُهَق ذِم إوَْمَٕم٤مِل يَم٤مًمِٙمٜم٤َمَي٤مِت ذِم إىَْمَقاِل ، اْٟمَْمؿَّ إًَِمْٞمِف اًمَ٘مّْمُد َأوَم٤مَد اعمِْٚمَؽ 

افَغَزايِلِّ ُُمْ٘مَت٣َم يَماَلِم ،  َوضْمَٝم٤مِن  وَمِٗمٞمفِ ، إًَِمْٞمِف اًمَ٘مّْمُد 
َٓ ُيِٗمٞمُد افَبِسقطِ ذِم    ُف  ،  شَمْرضِمٞمُح َأٟمَّ

ـَ اًمَ٘مّْمِد  يَم٠َمٟمَّفُ  َٓ سُمدَّ ُِم ُف    .ضَمَزَم سم٠َِمٟمَّ

ـُ َوىَم٤مَل        ْؾَعةِ  اْب ضَم٤منِ :   افرِّ اَُم خُمَرَّ إهِنَّ
ـِ   ْقِخ مِم٤َّم طَمَٙمْٞمٜم٤َمُه ذِم اعَمْزَرقَم٦ِم قَم              َحاِمدٍ  َأيِب  افشَّ

ـِ  َٓ َيْ٘مَتٍِمُ قَمَٚمْٞمِف اعُمَتَٛمٚمرُؽ َأْصاَلً وَماَل ُيِٗمٞمُد اعمِْٚمَؽ َوإِِن اْٟمَْمؿَّ إًَِمٞمِف  ، َداُودٍ  َواْب      َوَُم٤م

ـَ إوَْمَٕم٤ملِ  ، اًمَ٘مّْمدُ  تِل  يَم٤مًَْٕمَٗم٤مظِ  :َوُهَق ُِم ـْ َُمْٕمٜمَك اًمٓمَّاَلِق  اًمَّ . َٓ شُمٜمٌُِْ  قَم

قَي٦ِم إَْرِض َُمـْق افَغَزايِلُّي وَ   اإِلَمامُ  َل َوَُم٨مَّ        ًْ ُزِوِع  َذًمَِؽ سمَِت ـِ  َوشَمٜمِْ٘مَٞمتِِف ، ِل واًمـٜمُـّ قَم

َـّ ، احِلَج٤مَرِة  ٤ٌَمِدَي٦مِ : ىَم٤مَل  اُدَتقيلِّ ًَمِٙم ـَ  ،إِنَّ َُم٤مَيْٕمَت٤مُدُه َأْهُؾ اًم ـْ ؾَمَٙم َح٤مِري إَِذا   َوَُم اًمّمَّ

ـْ شَمّْمِٗمَٞم٦ِم إَْرضِ  :وَمَٕمُٚمقا َُم٤مضَمَرِت اًمَٕم٤مَدُة سمِِف قِمٜمَْد اًمٜمُُّزولِ  قَي٦ِم فَم٤مِهِرَه٤م  ، ُِم ًْ  َوشَم

ِب   ،  إِْن ىَمَّمُدوا ُِمْٚمَؽ اعَمٜم٤َمومِِع َُمَٚمُٙمقهُ  ،وا ُِمْثَؾ اعَمْٕمَٚمِػ نَ َوَب  ، افِػْسَطاطِ  ًمَِيْ

                                                 

 . (578  -2/577 )  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: يٜمٔمر ()

 . (246 /6  ) اًمٕمزيز:  يٜمٔمر ()

 . (8/294)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر  ()

 . (2/577): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (4/225)اًمقؾمٞمط :  يٜمٔمر ()

 .  سمتٍمٍف يًػم (695-2/693) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م :  يٜمٔمر (4)

. (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (يمتًقي٦م ) : (ك)ذم  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

٤مِل  ْرحِتَ
ِٓ َيُزوُل ُِمْٚمُٙمُٝمؿ سم٤ِم َٓ   َوإِْن مَل َيْ٘مِّمُدوا اًمتََّٛمٚمَُّؽ وَمُٝمْؿ َأْومَم سم٤ِمعَمقِوِع َُم٤م مَلْ ، َو

ِهؿ َأْن َيٜمَْتِٗمَع سمِِف  ، َيْرطَمُٚمقا ـُ مَحُْؾ ، (وَم٢مَِذا َرطَمُٚمقا يَم٤مَن ًمَِٖمػْمِ              يَماَلِم / أ 93/  َوُيْٛمِٙم

ِؿ اًمث٤َّميِن  :َوَهَذا ُيْٕمَت٤مُد ومِٞمِف َهَذا  قَمغَم َُمَٙم٤منٍ اُدَتَقيلِّ  ًْ ـَ اًمِ٘م ُد َوَيِّمػَم ُِم دُّ َ  وَماَل : ًمَِٞمْحُّمَؾ اًمؽمَّ

.  َأْرضَمُح اإِلَمامِ  يَماَلُم  :َوقَمغَم يُمؾر شَمْ٘مِديرٍ  ، اإِلَمامِ خُي٤َمًمُِػ يَماَلَم 

ٌََّف        ْصٓمَِٞم٤مِد   َهِذِه اعَمَراشم٥َِم  اإِلَمامُ َوؿَم ِٓ ٌََٙم٦ِم ذِم ، اًمثَّاَلصَم٦َم سمِٜمََٔم٤مِئِرَه٤م ذِم ا وَمٜمَّْم٥ُم اًمِمَّ

ُٞمقِد ُيِٗمٞمُد ا  اًمدَّ  كَ عمِْؾ َُمَداِرِج اًمّمُّ
ِ
ارَ ، رِ ايَمٌِٜم٤َمء ْٞمُد اًمدَّ ٤ٌَمِب إَِذا َدظَمَؾ اًمّمَّ                :َوإهِْماَلُق اًم

َّٓ : إِْن ىَمَّمَد اعمِْٚمَؽ َُمَٚمَؽ ،َٟمٔمػَِمطَمْٗمِر اًمٌِْئِر ذِم اعَمَقاِت  ُؾ ، وَمَقضْمَٝم٤مِن   َوإِ ْٞمِد ذِم  َوشَمَقطمُّ اًمّمَّ

تِل ؾَمَ٘م٤مَه٤م  قَي٦ِم َُمْقِوِع اًمٜمُُّزولِ : َأْرِوِف اًمَّ ًْ            ، َوإِْن ىَمَّمَدهُ :  [اعمِْٚمَؽ ]َيْ٘مَتِ  َٓ  يَمَت

ْقدِ َوىَم٤مَل ذِم ، يَمَذا ىَم٤مَل ُهٜم٤َم  ـْ ؾَمْ٘مُل إَْرِض مِم٤َّم  :  ـَِتاِب افصَّ إِنَّ اخِلاَلَف إَِذا مَلْ َيُٙم

ْٞمدِ  ُؾ اًمّمَّ ٌََٙم٦ِم ،  ُيْ٘مَّمُد سمِِف شَمَقطمُّ َوسَملْمَ اًمَٙماَلَُملْمِ ، وَم٢مِْن يَم٤مَن ُيْ٘مَّمُد وَمُٝمَق يَمٜمَّْم٥ِم اًمِمَّ

  .اظْمتاَِلٌف 

اؾِِعلُّي َوىَم٤مَل        ٌُقٌل اإِلَمامُ إِنَّ َُم٤م ىَم٤مًَمُف ):  افرَّ َيْٚمَزُم ُِمٜمُْف خُم٤َمًَمَٗم٦ُم ،  ذِم َذًمَِؽ َُمْ٘م َٓ

َٟم٤م ذِم يُمؾر ، إَْصَح٤مِب   َّٓ َٟمَٔمْرَٟم٤م ومِٞماَم إِ وَ  ، ًُمُقهصَّ َُم٤م َف  َُمْ٘مُّمقدٍ سَمْؾ  إِْن ىَمَّمَد ؿَمْٞمَئ٤ًم اقْمَتؼَمْ

 . ( ُه سمِِف َوطَمَٙمْٛمٜم٤َم ومِٞمِف سماَِم َذيَمرْ ىأَت َي 

                                                                                                                                               
َٕمر: اًمٗمًٓم٤مط  (6)             اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم :يٜمٔمر ].           ُيتخذ ًمٚمًٙمٜمكسمْمؿ اًمٗم٤مء ويمنه٤م ، سمٞم٧ٌم ُمـ اًمِمَّ

 .   [(688 ) اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط : (385)

 . (6/247)  اًمٕمزيز : (2/578 ) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم:  (8/295)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م :  يٜمٔمر () 

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  () 

 . (152-18/151)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  : يٜمٔمر  () 

  .(2/578 )  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم:  (6/247 )  اًمٕمزيز: يٜمٔمر  () 

. ، اعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع   (ُم٤مي٘مّمد ُم٤مومٕمٚمقه) : (ك)ذم  () 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ٌَْٚمُف سَمَحَثُف  -َؾْرعٌ        ِذي ىَم  إَِذا ىَمَّمَد َٟمْققَم٤ًم َوَأشَمك سماَِم - : َأْيَْم٤ًم اإِلَمامُ   ًَمُف سَمْٕمُض شَمَٕمٚمـٍُّؼ سم٤ِمًمَّ

طَ  :  اإِلَمامُ ىَم٤مَل ، َيْٛمِٚمُؽ سمِِف َٟمْققَم٤ًم آظَمَر  َٙمَٝم٤م  ُيِٗمٞمُد اعمِْٚمَؽ طَمتَّك َِإذا طَمقَّ ٌُْ٘مَٕم٦َم مَتَٚمَّ َوإِْن ، اًم

٦ٌََم ًَمْق ىَمَّمَدَه٤م  ِري ُف مِم٤َّم َيْٛمِٚمُؽ سمِِف اًمزَّ َٟمَّ
ِٕ ـَ :  َٙم ًَّ ُف يَم٤مَن  : َوىَم٤مَل ،ىَمَّمَد اًم هِ ِب  إِٟمَّ                    ،ِودر

ُف َوضَمَدُه إِ وَ  يٍح َومْل َيْرشَمضِ فَِصاِحِب افتَّْؼِريِب ٟمَّ ـْ هَمػْمِ شَمٍْمِ اؾِِعلُّي  ُِم ـَ افرَّ ،  اإِلَمامِ  َهَذا ُِم

 سم٠َِمْدَٟمك اًمِٕماَمَراِت َأسَمَدًا : َوىَم٤مَل 
ِ
يْمتَِٗم٤مء ِٓ ـَ ا ٤َم ىَم٤مًُمقُه : عم٤َِم ومِٞمِف ُِم

حَي٦ٌم عمِ ُف خُم٤َمًَمَٗم٦ٌم َسِ                     ، إِٟمَّ

ِذي ىَم٤مًَمُف  اؾِِعلُّي َوَهَذا اًمَّ    . ُهَق اعَمْٕمُروُف افرَّ

ـِ اًمَٗمْرقَملْمِ يَماَلَُم٤ًم َواطِمَدًا  دِم افَبِسقطُ   افَغَزايِلُّي  َو       : َوىَم٤مَل ، ضَمَٕمَؾ اًمَٙماَلَم ذِم َهِذي

ٌَِٖمل :يُمؾُّ َُم٤م ُهَق ـَمِريٌؼ ذِم اًمتََّٛمٚمُِّؽ ذِم ضِمَٝم٦ٍم قِمٜمَْد اًمَ٘مّْمدِ : َيٜمَْ٘مِدُح َأْن ُيَ٘م٤مَل                َأْن   َيٜمْ

٦ٌََم  :ُيَتَٛمٚمََّؽ سمِِف َوإِْن ىَمَّمَد ضِمَٝم٦ًم ُأظْمَرى ِري ُف ُيَٛمٚمرُؽ اًمزَّ َٟمَّ
ِٕ ـِ :  َٙمـ ًَّ ،  يَمـ٤مًمـتَّْحِقيِط ذِم اًم

قَيُتَٝم٤م َُمَع َٟمّْم٥ِم اجلََداِوِل  ًْ ُؽ ُيؿَ َوشَمْ٘مِٚمٞم٥ُم إَْرِض َوشَم َوإِْن  ْك َل مْ ُي وَمْؾ   ،عَمْزَرقَم٦م اًمر

َت٤منَ  ًْ ٌُ   .َُم٤مِم اًمِٕماَمَرِة تذِم اؾْم٧ِم  صُمؿَّ ُهَق قَمغَم ظِمٞمـَْرشمِفِ  ،ىَمَّمَد اًم

ـِ ، ٌل مِ  إمَِم َأنَّ َهَذا حُم٧َْم َصاِحُب افتَّْؼِريِب َوىَمْد َأؿَم٤مَر                                      إَْصَحاِب َواًمٜمَّْ٘مُؾ قَم

ُيْٛمَٚمُؽ   َيْٕمٜمِل:َُم٤م َذيَمْرَٟم٤مُه  َٓ ُف  دُ :   افَغَزايِلُّي ىَم٤مَل ، َأٟمَّ طْمتاَِمُل سم٠َِمُْمٍر  َوَيَت٠ميمَّ ِٓ ـْ ، َهَذا ا َوُهَق َأنَّ َُم

ٌَعُ  ٌََت٧ِم  َيْت شَمُف َيْٛمِٚمُٙمَٝم٤م إَِذا صَم ـَ ىُمقَّ ٌَْٞم٦ًم ًمَِٞمْٛمَتِح َويَمَذا ، َوإِْن مَلْ َيْ٘مِّمِد اًمتََّٛمٚمَُّؽ ، اًمَٞمُد قَمَٚمْٞمَٝم٤م  فَم

                                                                                                                                               

 . (س)و (م) ، واًمتّمحٞمح ُمـ اعمٓمٌقع و(ٟم٤مذيمر) : (ك)  ذم() 

                 روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: ( 247 -6/246 ) اًمٕمزيز: وٟمحقه ذم  (8/295)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر  () 

(  2/578) .  

 . ( 2/578 ) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم:  ( 6/247 ) اًمٕمزيز:  يٜمٔمر ()

 . (4/226)اًمقؾمٞمط : يٜمٔمر  ()

 . (س)و  (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (عمزرقم٦مل)  :(ك) ذم ()

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (ُم٤مًمؽلومؾ)  :(ك) ذم ()
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يُمقِب َُمَٚمَٙمُف   ًمَِٞمْجِٚمَس قَمَٚمْٞمِف قِمٜمَْد اًمرُّ
ٍ
ـْ مَجََع احلَِِمٞمَش ذِم ِوقَم٤مء َوإِْن مَلْ َيْ٘مِّمِد اًمتََّٛمٚمَُّؽ ، َُم

٤ٌَمِب ِووَم٤مىَم٤ًم َوُيْٖمِٚمُؼ ،  َُمَع مَجِْع احلَِِمٞمشِ  اَر وَمَٞمُ٘مقُم إمَِم اًم ٌَْٞم٦ٍم شَمْدظُمُؾ اًمدَّ  َوذِم ، َوًَمْٞمَس يَمَٔم

دٌ  قَرُة  ،اعمِْٚمِؽ شَمَردُّ ـْ طَمْٞم٨ُم اًمّمُّ ٧ٌُْم ُِم َنَّ اًمَٞمَد مَلْ شَمْث
ِٕ َتْقًمِٞم٤ًم إَِذا ىَمَّمد،  َو ًْ اَم ُيَٕمدُّ ُُم  . َوإِٟمَّ

              ،  َأْوَٛمَر اعُمْحٞمِل ؾُمُٙمقٟم٤ًم َأْو هِمَراؾَم٤ًم َأْو َزْرقَم٤ًم  :َواًمتَّْحقِيُط ُيَٕمدُّ إطِْمَٞم٤مًء ذِم ُصقَرشمِفِ       

ؾْمتِِْمَٝم٤مِد وَمَ٘مد َأسْمَٕمَد  ِٓ ٠َمًَم٦ِم ا ًْ ـَ إَْصَح٤مِب َُمٜمَْٕم٤ًم ذِم َُم ٌٍْد ُِم ٤مسمَِط ، وَم٢مِْن َأسْمَدى ُُم صُمؿَّ َذيَمَر اًمْمَّ

ِل  ُْمٜم٤َمُه ذِم اًمَٗمْرِع إَوَّ ِذي ىَمدَّ ٌَْٞم٦ِم إَِذا ىَمَّمَد أَوْوُع اًمَٞمِد ذِم َُمْس : َوًَمَؽ َأْن شَمُ٘مقَل  ،اًمَّ ًَم٦ِم اًمٔمَّ

شمِِف وَم٠َمظَمَذَه٤م    طَمِ٘مٞمَ٘م٦ٌم َواؾْمتِٞماَلٌء  :قَمَٚمْٞمفِ َوذِم احلَِِمٞمِش إَِذا ىَمَّمد اجلُُٚمقَس ، اُْمتَِح٤مَن ىُمقَّ

 ٌ ـُ َُمٜمُْع اعمِْٚمِؽ ومِٞمفِ ، طِمزر َٓ َيُيُّ قَمَدُم ىَمّْمِد ا ، ُم٤م وَماَل ُيْٛمِٙم .  كِ عمِْؾ َو

ؾْمتِٞماَلءُ  ِٓ ٤م إَْرُض وَم٤م َٓ ُيِٗمٞمُد ا، قَمَٚمْٞمَٝم٤م ًَمْٞمَس سمَِحِ٘مٞمِ٘ملٍّ   َوَأُمَّ ِدهِ عمِْؾ َو َُجرَّ
َٓ شَمَرى إمَِم  ،َك عمِ  َأ

َيْٛمِٚمُٙمَٝم٤م   ٍذِم َأْرٍض سمِِخَٞم٤مم َأنَّ اًمٜم٤َّمِزَل  َٓ َتقٍل قَمَٚمْٞمَٝم٤م َو ًْ ُف ُُم ـْ ىَمّْمٍد ، وَم٢مِٟمَّ  وَماَل سُمدَّ ومِٞمَٝم٤م ُِم

اِر ، َوَذًمَِؽ اًمِٗمْٕمُؾ إِْن يَم٤مَن ُُمَتَٛمٞمرَزًا يَمَٗمك ، َوومِْٕمٍؾ   اًمدَّ
ِ
ـْ ىَمّْمِدِه ، يَمٌِٜم٤َمء َّٓ وَماَل سُمدَّ ُِم            ، َوإِ

ِه  َٓ َيْٙمِٗمل ىَمّْمُد هَمػْمِ َذا َيَت٥َم ، َو ـُ َوهِبَ ؾْمتِِْمَٝم٤مدِ يَّ ِٓ ٠َمًَم٦ِم  : ًَمَؽ َأنَّ اعَمٜمَْع ذِم ا ًْ َٓ ذِم َُم  

ؾْمتِِْمَٝم٤مِد  ِٓ .  ا

 اًمٌِْئِر َيْٙمِٗمل َأْن َيِّمَؾ  :  عٌ َؾرْ       
ِ
 إِْن يَم٤مَٟم٧ِم ْف ذِم اًمَح  / ب93/ ذِم إطِْمَٞم٤مء

ِ
ِر إمَِم اعَم٤مء

٦ًٌَم  َط َأْن َيْٓمقِ  نْ إِ َف ، إَْرُض َصْٚم   َوذِم اًمَ٘مٜم٤َمةِ ،   فِِْلَِمامِ ظِماَلوَم٤ًم :  ييَم٤مَٟم٧ْم َرظْمَقًة اؿْمؽُمِ

 َوضَمَرَي٤مٟمِِف 
ِ
وَم٢مَِذا ، َوًَمْق طَمَٗمَر هَنَْرًا ًمَِٞمْجِرَي اعَم٤مُء ومِٞمِف قَمغَم ىَمّْمِد اًمتََّٛمٚمُِّؽ ، َيتِؿُّ سمُِخُروِج اعَم٤مء

                                                 

 . (س)و  (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (ومٞمٝم٤م)  :(ك) ذم ()

 . (6/247): اًمٕمزيز  (2/578)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم : يٜمٔمر  ()

   [ .(572):  اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  (9/166)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  ].         اًمٌٜم٤مء سم٤محلج٤مرة : اًمٓمقي  (3)         

  . (8/330)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر   (4) 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ِٗمُرُه إمَِم اًمٜمَّْٝمِر اًمَ٘مِديِؿ َوضَمَرى اعَم٤مُء ومِٞمِف َُمَٚمَٙمُف  ِذي حَيْ                              ، اْٟمَتَٝمك َرْأُس اًمٜمَّْٝمِر اًمَّ

ُه  افَبَغقيُّي  ىَم٤مًَمفُ  .    َوهَمػْمُ

ةِ َوذِم        َٟمَّفُ ْل َأنَّ املِ : افتَّتِؿَّ ِٕ  ومِٞمِف : 
ِ
 اعَم٤مء
ِ
َيَتَقىمَُّػ قَمغَم إضِْمَراء َٓ ْٙمٜمَك  َك  ًُّ                                      يَمـ٤مًم

ارِ  ْوَضِة ىَم٤مَل ذِم ،  ذِم اًمـدَّ ُف َأىْمَقى:  افرَّ  . إِٟمَّ

فُ  ) : ىَم٤مَل        َع دِم َظَؿِؾ إِْحَقاٍء َومَلْ ُيتِؿَّ ـْ َذَ  َأْو َأْظَؾَؿ َظَذ ُبْؼَعٍة  ،َوَم

رٌّ ، َأْو َؽَرَز َخَشَباً ، بِـَْصِب َأْحَجارٍ  ـَ  ، ( َؾُؿَتَحجِّ       ، احلـَجـْرِ  َواؿْمتَِ٘م٤مىُمُف ُِم

ُه ُِمٜمُْف ،   اعَمٜمُْع  :َوُهقَ  ُف سمَِذًمَِؽ َُمٜمََع هَمػْمَ ـْ َأُْمثَِٚم٦ِم َذًمَِؽ طَمْٗمُر إؾََم٤مِس ، وَم٢مِٟمَّ                 ، َوَُم

اِب  َ ٌََف َذًمَِؽ ، َوظَمطُّ ظُمُٓمقٍط ، َومَجُْع اًمؽمُّ اَم ىَم٤مَل ، َوَُم٤م َأؿْم ُف  ): َوإِٟمَّ َُّف  (َومَلْ ُيتِٛمَّ ُف ًَمْق َأمَت َٟمَّ
ِٕ  :  

اَم ىَم٤مَل ، َُمَٚمَٙمُف  اَم َيُٙمقُن ِب  (ذِم قَمَٛمٍؾ  ): َوإِٟمَّ َنَّ اإِلطْمَٞم٤مَء إِٟمَّ ِٕ  ،                       َُم٤ملٍ ْأعْ : 

  هُ وعُ وَمنُمُ 
ِ
وٌع ذِم اإِلطْمَٞم٤مء ِٛمػُم ذِم ، ذِم اًمَٕمَٛمِؾ ُذُ ُف ) : َواًمْمَّ َٕمَٚمُف  ،(َومَلْ ُيتِٛمَّ  ًَمَؽ َأْن دَمْ

 
ِ
 ، ًمإِْلِطْمَٞم٤مء

ِ
ُف ُُمَْم٤مٌف إمَِم اإِلطْمَٞم٤مء َٟمَّ ِٕ َٕمَٚمُف ًمِْٚمَٕمَٛمِؾ :              سم٢ِممِْت٤َمِم مَجِٞمِع إمْت٤َمُُمُف  َف  ،َوًَمَؽ َأْن دَمْ

٤ٌَمَرَة   ًمُِٞمَٓم٤مسمَِؼ قِم
ِ
رِ َأقْماَمِل اإِلطْمَٞم٤مء ُف ىَم٤مَل :  اُدَحرَّ   )  :وَم٢مِٟمَّ

ِ
َع ذِم َأقْماَمِل اإِلطْمَٞم٤مء ـْ َذَ                َوَُم

َٝم٤م   .  (َومَلْ ُيتِٛمَّ

                                                 

   .(4/494)اًمتٝمذي٥م : يٜمٔمر  (5)          

   .(2/720 )  ( رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م )شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م : يٜمٔمر (6)          

() ( 2/578) . 

   .(2/273)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (1) 

    . (108): اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (4/40)ًم٤ًمن اًمٕمرب :  يٜمٔمر (2)

 . ( 237) ص ()

 ُمٕمٜمك  ]

 اًمتحجر 

 [وو٤مسمٓمف 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ٌَْؼ إًَِمْٞمِف ))  :ص ًمَِ٘مْقًمِِف  : (َوُهَق َأَحؼُّي بِفِ ): ىَم٤مَل        ًْ ٌََؼ إمَِم َُم٤م مَلْ ُي ـْ ؾَم            ، ( ( َُم

     .وَمَٝمَذا َأطَمؼُّ سمِفِ 

َٓ َيِصحُّي َبْقُعفُ ): اَل       َق  ُف  َـّ إََصحَّ َأكَّ
ـْ  ،  (َفؽِ ـِ قَم ـِ افَؼطَّانِ  َأيِب احَلَس              ب

                   :  حِلَدي٨ِم  َأمَحَد َوُهَق َُمْذَه٥ُم ، َك ْل ُيِٗمٞمُد املِ   ضَمَٕمَؾ احلَْجرَ إَْصَحاِب َأنَّ سَمْٕمَض 

 وَمُٝمَق ًَمُف ))
ٍ
ـْ َأطَم٤مَط قَمغَم َرء ـْ ِرَواَي٦ِم ،   (( َُم ـِ َوُهَق ُِم َس ـْ احَلَ                            ، َشُؿَرةَ  قَم

ٌَْٞمِع  َد ذِم ِصَح٦ِم اًم َٓ شَمَردُّ ُيِٗمٞمُد اعمِْٚمَؽ : َوإيَْمَثُروَن ىَم٤مًُمقا ، وَمَٕمغَم َهَذا  اَم ُيِٗمٞمُد ، َٓ َوإِٟمَّ

ـْ َأطْمَٞم٤م َأْرَو٤مً )): عمِْٗمُٝمقمِ : إطََمِ٘مٞم٦ََّم  ٦ِم سَمْٞمِٕمِف  ،((وَمِٝمَل ًَمُف  [َُمٞمرَت٦مً ]  َُم ،  صُمؿَّ اظْمَتَٚمُٗمقا ذِم ِصحَّ

٦مِ  ِط ِصحَّ ـْ َذْ َنَّ ُِم
ِٕ َيِّمحُّ :  َٓ ٌَْٞمِع اعمِْٚمُؽ وَمَ٘م٤مَل إيَْمَثُروَن                  : اَداَوْرِديُّي َوىَم٤مَل ، اًم

اؾِِعلَّ إِنَّ  ) ح سمِِف ذِم َأيْمَثِر يُمُتٌِفِ  افشَّ   . ( َسَّ

                                                 

   .(2/273)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (4) 

  . (126)  شم٘مدم خترجيف ص(5) 

  . (2/273) ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم (1)

                       أظمذ قمـ اسمـ هي٩م وأيب إؾمح٤مق  ،  هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ اًم٘مٓم٤من اًمٌٖمدادي()

س سمٌٖمداد وأظمذ قمٜمف اًمٕمٚمامء ، ًمف و ـمٌ٘م٤مت : يٜمٔمر ].    هـ 359شمقذم ؾمٜم٦م  ، (اًمٗمروع)اسمـ أيب هريرة ، درَّ

  :  (125 -1/124 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم:  (252 -1/251 )اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ يمثػم

.   [(108 ) ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمِمػمازي

، واًمّمحٞمح ُمـ اعمذه٥م قمدم   (121-16/120): اإلٟمّم٤مف   (152-8/151)اعمٖمٜمل : يٜمٔمر  ()

. اعمٚمؽ ، وقمدم صح٦م اًمٌٞمع 

   .(124)شم٘مدم خترجيف ص  (4)          

  . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (7/490)احل٤موي  ()

 . (5/78)ٕم  ا: يٜمٔمر ()

سمٞمع ]

 [اعمتحجر
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ٌَْٞمُع - :  َُمَع ُُمَقاوَمَ٘متِِف قَمغَم قَمَدِم اعمِْٚمِؽ  -َأُبق إِْشَحاَق اَدرَوِزىُّي َوىَم٤مَل        ُف َيِّمحُّ اًم ، َأٟمَّ

ْوَيايِنُّي  َوَٟمَ٘مَٚمُف  ، اَداَوْرِديُّي مَم َُم٤م ىَم٤مَل عَ ـَم٤مِئَٗم٦ٌم  َوَواوَمَ٘مفُ  ـِ افرُّي الِ  قَم َوذِم يَماَلِم  ، افَؼػَّ

إُمِّ وَ  ، اُدْخَتَكِ 
ًُمقُه ، فَم٤مِهُرُه ًَمُف   َـّ إَْصَح٤مَب شَم٠َموَّ   .ًَمِٙم

اؾِِعلَّ إِنَّ  ) :  اَداَوْرِديُّي َوىَم٤مَل        ػَمِ   َأؿَم٤مَر إًَِمْٞمِف ذِم افشَّ ًر  اَداَوْرِديُّي َوَذيَمَر ، يِمَت٤مِب اًم

فُ    . ( ضَم٤مَز َأْن َيُٙمقَن َأْومَم هِب٤َم سَمْٞمَٕم٤مً :  عَم٤مَّ يَم٤مَن َأْومَم هِب٤َم َيَدًا  :شَمْٕمِٚمٞمَٚمُف سم٠َِمٟمَّ

ـْ هَمَٚمَٓم٤مِت َأُبق افطَّقِِّب َواًمَ٘م٤ميِض                              َويَماَم ظَم٤مًَمَػ  ، َأيِب إِْشَحاَق   ضَمَٕمَؾ َذًمَِؽ ُِم

ْٗمَٕم٦ِم إَْصَحاَب  إِْشَحاَق  َأُبق ، َوطَمؼر َُمَ٘م٤مقِمِد إؾَْمَقاِق ،  ذِم َهَذا ظَم٤مًَمَٗمُٝمؿ ذِم طَمؼر اًمِمُّ

ـِ  ،وَم٠َمضَم٤مَز سَمْٞمَٕمَٝم٤م، َوطَمدر اًمَ٘مْذِف  ْه .  َومَلْ َيُ٘مؾ سمِِف ذِم طَمؼر اًمرَّ

ٌَْٞمِع قِمٜمَْد         مَلْ َأضِمْد قَمٜمُْف  ،َأْو َٟمْ٘مُؾ إطََمِ٘مٞم٦َِّم ؟،  َٟمْ٘مُؾ اعمِْٚمِؽ َأيِب إِْشَحاَق َوَهْؾ وَم٤مِئَدُة اًم

َّٓ َُم٤م ؾَم٠َمطْمِٙمٞمِف  حَي٤ًم إِ ُِمْٚمَؽ ؟ : َواًمٔم٤َّمِهُر اًمث٤َّميِن ، شَمٍْمِ َٓ                           َويَمْٞمَػ َيٜمُْ٘مُؾ اعمِْٚمَؽ َو

َٓ  : وَم٢مِْن َصحَّ َهَذا ٌُْ٘مَٕم٦ُم  وَم٤معَمٌِٞمُع ُهَق احلَؼُّ  ْٗمَٕم٦ِم وَ  َوهُ  ،اًم َّٓ وَم٤معَمٌِٞمعُ ،  َٟمٔمػُِم طَمؼر اًمِمُّ    َوإِ

ٌُْ٘مَٕم٦ِم  اَٟمْٗمُس  ْ٘مِص اعمِْمُٗمقِع ، ًم ٌَْؾ َأظْمِذهِ  َوملَ ، َوِهَل َٟمٔمػُِم اًمِمر ٌَْٞمِٕمِف ىَم .   َيُ٘مْؾ َأطَمٌد سمِ

ِذي َأطْمِٙمٞمِف مِم٤َّم َوىَمْٗم٧ُم قَمَٚمٞمِف َأنَّ        اؾِِعلَّ ،  َواَداَوْرِديَّ  ،اجُلقِريَّ َواًمَّ                                 َوافرَّ

اَم َي  اإِلَمامَ وَ ، ُهٜم٤َم  ُف إِٟمَّ ظْمتَِّم٤مِص  عُ يِب  اىْمَت٣َم يَماَلُُمُٝمؿ َأٟمَّ ِٓ  حَيِؾُّ حَمَؾَّ ينَّ اعُمِْمؽَمِ وأَ طَمؼَّ ا

٤ٌَمِئِع  ُه َوَأطْمَٞم٤مُه  وَم٢مَِذا، اًمـ ٌَْٞمِع ، اسْمَتَدَرهَمػْمُ ٌَْؾ اًم :                       وَم٢مِْن ىُمْٚمٜم٤َم ، يَم٤مَن يَماَم ًَمْق َأطْمَٞم٤مُه ىَم

٤م ، َيْٛمِٚمُٙمُف اعُمٌَتِدُر اعُمَتَٖمٚمر٥ُم  ي َوضْمَٝم٤مِن طَمَٙم٤ممُهَ
ـِ اعُمِْمؽَمِ ـِ قَم                                         وَمِٗمل ؾُمُ٘مقِط اًمثََّٛم

                                                 

 . (188 )  خمتٍم اعمزين()

  .(2/576 ) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلمسمتٍمف :  (7/490 ) احل٤موي اًمٙمٌػم ()

 . (6/218)ًمٕمزيز ا: يٜمٔمر ()

 . ( 8/301 )هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ـُ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ٤م ،   اْب ُ٘مُط :  -ديُّي اَداَورْ  َوُهَق اظْمتَِٞم٤مُرُه قَمغَم َُم٤مىَم٤مَل : - َأطَمُدمُهَ ًْ َي َٓ                

ًَمفُ  ٤ٌَمِئَع َٟمزَّ َنَّ اًم
ِٕ  : َو
ِ
ِك اإِلطْمَٞم٤مء سمؽَِمْ ٌ ُف ُُمَ٘مٍمر َٟمَّ

ِف ِٕ ًِ . َُمٜمِْزًَم٦َم َٟمْٗم

ٌَْؾ اؾْمتِْ٘مَراِر اًمِٕمَقِض : َواًمث٤َّميِن        َتْٝمَٚمَٙم٤ًم ىَم ًْ َنَّ اعَمٌِٞمَع َص٤مَر ُُم
ِٕ ُ٘مُط :  ًْ اؾِِعلُّي ، َي  َوافرَّ

اَم طَمَٙمك سَمْٕمَض َذًمَِؽ  ٌَْٞمعِ َأُبق افطَّقِِّب َواًمَ٘م٤ميِض ، إِٟمَّ ٦ِم اًم ْح   قِمٜمَْد اًمَٙماَلِم ذِم ِصحَّ         مَلْ ُيٍَمر

 َذًمَِؽ ذم 
ٍ
ـُ ًَمِٙمٜمَُّف ذِم اًمَٙماَلِم قَمغَم اعَمَقاِت املَ ، سمٌَِمء ِذي ُيَ٘م٤م ومِ هْم                        : قَمَٚمْٞمِف ىَم٤مَل  ًُمقنَ ِت اًمَّ

رِ  ُف يَم٤معُمَتَحجَّ ُف َيِّمػُم قَمغَم ىَمْقِل إِ وَ ، / أ 94/إِٟمَّ َنَّ َأيِب إِْشَحاَق ٟمَّ ِٕ قِمٜمَْدُه   ُِمْٚمَٙم٤ًم ًمِْٚمَٖم٤مٟمِٛملَم : 

ٌَْٞمُع  َر َأْرَو٤ًم صُمؿَّ سَم٤مقَمَٝم٤م َصحَّ اًم ي ، إَِذا حَتَجَّ   .َوَُمَٚمَٙمَٝم٤م اعُمِْمؽَمِ

٥ٌٌْم ُيَتَٛمٚمَُّؽ سمِِف        اَء ؾَم َ ٥ٌٌَم ُيَتَٛمٚمَُّؽ سمِِف يَماَم َأنَّ اًمنمر ـْ ضِمَٝم٦مِ ، َوآهْمتِٜم٤َمُم ؾَم  مُجَْٚم٦ِم  وَمَٞمُٙمقُن ُِم

يَِب إِْشَحاَق  وَم٢مِْن َصحَّ َهَذاِن اًمٜمَّْ٘ماَلِن وَمَٞمُٙمقُن  ،اًمَٖمٜمِٞمَٛم٦مِ  ِن ذِم طُمُّمقِل اعمِْٚمِؽ ِٕ َٓ  ىَمْق

ي     .َوُهَق قَمَج٥ٌم ،  شَمِ٘مؾٍ نْ َوُهَق ُِمْٚمٌؽ طَم٤مِدٌث ًَمْٞمَس سمِؿُ ، ًمِْٚمُٛمِْمؽَمِ

اؾِِعلُّي وَ        يِح َأْو ىَمِري٥ٍم ُِمٜمْفُ افرَّ ِ ي  َرمِحَُف اهللُ يَماَلُُمُف ُهٜم٤َم يَم٤مًمٍمَّ ، َٓ َيْٛمِٚمُؽ  ذِم َأنَّ اعُمِْمؽَمِ

ـُ َوذِم اعَمَقاِت املَ  ٌَْٞمِع وَمُٝمَق هَمٜمِٞمَٛم٦مٌ : إِْن ىُمْٚمٜم٤َم : ىَم٤مَل  ومِ هْم ُر ُيِٗمٞمُد ضَمَقاَز اًم               ،  اًمتََّحجُّ

،  مَمُْٚمقيَم٤ًم هَمٜمِٞمَٛم٦ًم وَمَٙمْٞمَػ َيُٙمقُن  ، َأيِب إِْشَحاَق َوَهَذا اإِلـْماَلُق َيْدظُمُؾ ومِٞمِف ىَمْقُل 

ي َيْٛمِٚمُٙمُف  َواعُمِْمؽَمِ هْمتِٜم٤َممُ ، َٓ ِٓ   ُِمْثُؾ  َوا
ِ
اء َ . اًمنمر

                                                 

 . (7/490) احل٤موي:  يٜمٔمر()

 . (6/218 )اًمٕمزيز:  يٜمٔمر ()

 .(210 /6 )اًمٕمزيز:  يٜمٔمر ()

 . (س)و (م) واعمث٧ٌم ُمـ (قمٜمف)  :(ك) ذم ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

اَم        اؾِِعلِّ  يَماَلُم  مُ  َيْٚمَتِ  َوإِٟمَّ افرَّ
ـْ َيُ٘مقُل  قَمغَم   [ُهٜم٤َمكَ ] عَ  وَمرَّ َوُهٜم٤َمَك ًَمق ُهٜم٤َم    :َُم

رِ  [ُيْٛمَٚمُؽ ]  : َأْو َيُ٘مقُل ،  سم٤ِمًمتََّحجُّ
ِ
اء َ َت٤مُج إمَِم  :سم٠َِمنَّ آهْمتِٜم٤َمَم َيِزيُد قَمغَم اًمنمر  وَماَل حَيْ

شَمْٗمِريِٕمِف  

ـُ ومِٞمِف  ـْ َرأْ ، قَمغَم َُم٤مَٟمْح    .َيلْمِ سَمْؾ َيُٙمقُن َوضْمَٝم٤ًم ُِم

ٌَْٞمِع يَماَم ىَم٤مَل        ٦ِم اًم             ،  وَمَتْٗمِريُٕمُف َُم٤م َذيَمْرَٟم٤مُه َأُبق إِْشَحاَق إَِذا قَمَروْم٧َم َهَذا وَم٢مِْن ىُمْٚمٜم٤َم سمِِّمحَّ

ٌَْٞمُع  َٓ َيِّمحُّ اًم ي أَ َف ، َوُهَق إََصحُّ ، َوإِْن ىُمْٚمٜم٤َم                      وَمَٙماَم ًَمْق َأطْمَٞم٤مُه ، طْمَٞم٤مُه هَمػْمُ اعُمِْمؽَمِ

ٌَْٞمِع  ٌَْؾ اًم . َوؾَمٜمَْذيُمُرهُ ، ىَم

ي        ٌَْٞمِع مِ  سَمْٕمَد احلُْؽ   إِْن يَم٤منَ ) :  اَداَوْرِديُّي ىَم٤مَل : َوإِْن َأطْمَٞم٤مُه اعُمِْمؽَمِ ِخ اًم ًْ  ،  سمَِٗم

ي اًمـُٛمْحِٞمل  ٌَْٞمِع ، وَمُٝمَق ُِمْٚمُؽ اًمـُٛمِْمؽَمِ ِخ اًم ًْ ٌَْؾ احلُْٙمِؿ سمَِٗم ، وَمَقضْمَٝم٤مِن ، َوإِْن يَم٤مَن ىَم

٤م  ٤ٌَمً ً ، يَمَذًمَِؽ : َأطَمُدمُهَ َنَّ : َواًمث٤َّميِن ، يَماَم ًَمْق يَم٤مَن ُُمَتَٖمٚمر ِٕ ِر :  ٤ٌَمِئِع اعُمَتَحجر ُف ُِمْٚمُؽ اًم َأٟمَّ

ي ىَمَّمدَ     اعُمِْمؽَمِ
ِ
ـِ ُدوَن اإِلطْمَٞم٤مء َٙمَٝم٤م سم٤ِمًمثََّٛم ٌَْٞمِع ، َأْن َيَتَٛمٚمَّ ٤مِد اًم ًَ ـُ ًمَِٗم         وَم٢مَِذا مَلْ َيْٚمَزُْمُف اًمثََّٛم

 . (اعمِْٚمُؽ  مَلْ حَيُّْمْؾ ًَمفُ 

ِل ُهَقإََصحُّ اَداَوْرِديُّي َوَُم٤مىَم٤مًَمُف        ِؿ إَوَّ ًْ       َوَي٠ْميِت ومِٞمفِ ، يَماَم ذِم اعُمَتَٖمٚمر٥ِم ،  ذِم اًمِ٘م

ي َوَُم٤مىَم٤مًَمفُ  ،اخِلاَلُف  َتٜمَُدُه ضَمْٕمُؾ اعُمِْمؽَمِ ًْ ِؿ اًمث٤َّميِن قَمغَم اًمَقضْمِف اًمث٤َّميِن ُُم ًْ ِع  ذِم اًمِ٘م يَم٤معُمَتَٓمقر

٤ٌَمِئعِ  ـْ  ، اًمَ٘م٤مِئِؿ ومِْٕمُٚمُف َُمَ٘م٤مَم ومِْٕمِؾ اًم َع ، َأطْمَٞم٤م  يَماَم ؾَمَٞم٠ْميِت قَمٜمُْف َٟمٔمػُِمُه ومِٞمَٛم سَمْٕمَد َأْن َذَ

ُر ذِم اًمِٕماَمَرِة قَمغَم َوضْمٍف  .  اعُمَتَحجر

                                                 

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ىمٚمتؿ )  : (ك)ذم  ()

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (7/490)احل٤موي : يٜمٔمر  ()

( . س)و( م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (اٟم٧مك) : (ك) ذم ()

  .(7/489)احل٤موي : يٜمٔمر  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

رُ : َؾْرٌع        ُه ضَم٤مَز  ًَمْق مَلْ َيٌِْٕمُف اعُمَتَحجر ـْ َوَّٓه ُهَمػْمَ  سمِـَال  : َوَص٤مَر اًمث٤َّميِن َأطَمؼَّ سمِِف :َوًَمِٙم

٦ًٌَم ) :  اَداَوْرِديُّي ىَم٤مَل ، ظِمـاَلٍف  ٧ْم ِه ًَ اَم ِهَل شَمْقًمَِٞم٦مٌ ، َوًَمْٞم َوًَمْق َُم٤مَت ىَم٤مَم ، َوإِيَث٤مٌر  َوإِٟمَّ

َـّ ىَم٤مَم َوًمِٞمُُّف َُمَ٘م٤مَُمُف ذِم إطِْمَٞم٤مِئِف ًمِْٚمَٛمْجٜمُقِن ، َواِرصُمُف َُمَ٘م٤مَُمُف  ِف وَمَٚمق، َوًَمْق ضمـُ ًِ َأطْمَٞم٤مُه اًمَقزِمُّ ًمِٜمَْٗم

ٌَْٞمِع وَمَٝمْؾ َٟمُ٘مقُل ،  (وَمَٙم٤معُمَتَٖمٚمر٥ِم  ٤مِد اًم ًَ ـِ َذًمَِؽ : َوإَِذا سَم٤مقَمُف َوىُمْٚمٜم٤َم سمَِٗم                         إِنَّ ذِم ِوْٛم

ِٚمٞمِؿ سمِِف ِرَى  ًْ ٌَْٞمَع ، َٓ ؟ مَلْ َأَر ومِٞمِف َٟمْ٘ماًل  وَمَٞمُٙمقُن يَم٤مإِليَث٤مِر َأوْ : َواًمَت َنَّ اًم
ِٕ َواًمٔم٤َّمِهُر اعَمٜمُْع : 

 َٓ ِٚمٞمِؿ سمِِف : صَمَر ًَمُف أَ اًمَٗم٤مؾِمَد  ًْ َٓ ًمِٚمتَّ .  َو

ُف َفْق َأْحَقاُه آَخُر َمَؾَؽُف  ): ىَم٤مَل        ـُ طَمَٙم٤مُه ،   (َوَأكَّ جٍّي  اْب ـِ  ـَ  ، افـَّصِّ قَم

ُف طَمَراٌم قَمَٚمْٞمِف  ظِماَلَف َأٟمَّ َٓ ُف طَمّؼ ، َو َٟمَّ ِٕ اَم َُمَٚمَٙمُف  ٥ٌََم اعمِْٚمِؽ َق َوإِٟمَّ ْ٘مِص ،  ؾَم ي اًمِمر يَمُٛمِْمؽَمِ

ِه ، اعَمِْمُٗمقِع  تِل ذِم ؾَمْقِم هَمػْمِ ْٚمَٕم٦ِم اًمَّ ًر رِ : َواًمث٤َّميِن ، َواًم ٌُْٓمَؾ طَمؼُّ اًمتََّحجُّ ،  َٓ : ًمَِئاَل َي

ْٚمَٓم٤مِن مَلْ َيْٛمِٚمْؽ : َواًمث٤َّمًم٨ُِم  ًُّ َّٓ وَمَٞمْٛمِٚمُؽ ، إِِن اْٟمَْمؿَّ إًَِمْٞمِف إىِْمَٓم٤مُع اًم اسمُِع ،  َوإِ َُم٤مَل إًَِمْٞمِف : َواًمرَّ

ٌَْتِدُر إمَِم  إِنْ :   اإِلَمامُ  ُر ذِم اًمِٕماَمَرِة مَلْ َيْٛمِٚمِؽ اعُم   َأظَمَذ اعمـَُتَحجر
ِ
َوإِِن اىْمَتٍَمَ قَمغَم ،  اإِلطْمَٞم٤مء

َٓ شَمؿَ  :َوإَِذا ىُمْٚمٜم٤َم، َرؾْمِؿ ظَمٍط َوَٟمْحِقِه وَمَٞمْٛمِٚمُؽ اعُمْحِٞمل  ، ذِم َهِذِه إَْوضُمِف اًمثَّاَلصَم٦ِم  كَ لُّ  

ٌُِؼ  ًْ ِذي َي وَم٤مًمَّ
  َٓ ُف  ـِ َأٟمَّ ْه   .َأصَمَر إِلطْمَٞم٤مِئِف  إمَِم اًمذر

                                                 

. سمتٍمف يًػم  (7/489) احل٤موي ()

   .(2/274)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (1) 

اًم٘مقل اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم يمت٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، وؾمٛمل ٟمّم٤م ٕٟمف ُمرومقع اًم٘مدر سمتٜمّمٞمص : اعمراد سمف  (2) 

    [ .(510): اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل  (1/21)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج : يٜمٔمر  ]. اإلُم٤مم قمٚمٞمف  

.  ، واًمتّمحٞمح ُمـ هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م (طمؼ)مجٞمع اًمٜمًخ  ذم ()

  . (2/575 ) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم:  (298-8/297)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م :  يٜمٔمر  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ٌَْؾ نْ إِْن شَمَٖمٚم٥ََّم قَمَٚمْٞمَٝم٤م سَمْٕمَد أَ  ) :  اَداَوْرِديُّي َوىَم٤مَل        ُر ذِم قِماَمَرهِت٤َم َوىَم َع اعُمَتَحجر  َذَ

٤م ، وَمَقضْمَٝم٤مِن  اؾْمتِْٙماَمهِل٤َم وَم٠َميْمَٛمَؾ اعُمَتَٖمٚمر٥ُم اإِلطْمَٞم٤مَء َومَتـََّؿ اًمِٕماَمَرةَ  ٌك ْل مِ  اَأٟمَّفَ : َأطَمُدمُهَ

ِر  ٌُقِت َيِدِه َوَت ، ًمِْٚمُٛمَتَحجر ـْ صُم قَم٤ًم ، قِماَمَرشمِِف  ِمدُّ َق عم٤َِم اؾْمَتَ٘مرَّ ُِم              َوَيِّمػُم اعُمَتَٖمٚمر٥ُم ُُمَتَٓمقر

٤َم ُِمْٚمٌؽ ًمِْٚمُٛمَتَٖمٚمر٥ِم :  َواًمث٤َّميِن ، سمِٜمََٗمَ٘متِِف  َأهنَّ
 . (اعُمْحِٞمل  

ُل ذِم يَماَلِم        ُه اَداَوْرِديِّ وَمَٝمَذا اًمَقضْمُف إَوَّ َوإَِذا مَجَْٕمٜم٤َم سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ ،  َزاِئٌد قَمغَم َُم٤مىَم٤مًَمُف هَمػْمُ

قَرِة اعَمْذيُمقَرِة صَماَلصَم٦ُم َأْوضُمٍف  ِل : َأطَمُدَه٤م ، َذًمَِؽ اإِلـْماَلِق َي٠ْميِت ذِم اًمّمُّ ُف ُِمْٚمُؽ إَوَّ ، َأٟمَّ

ُف ُِمْٚمُؽ اًمث٤َّميِن : َواًمث٤َّميِن  طََمٍد سَمْؾ سَم٤مىِمَٞم٤ًم قَمغَم طَم٤مًمِِف : َواًمث٤َّمًم٨ُِم ، َأٟمَّ ِٕ ُف ًَمْٞمَس ُِمْٚمَٙم٤ًم  طَمتَّك ، َأٟمَّ

هُ  ُل َأْو ُيْٕمِرَض قَمٜمُْف وَمُٞمحِٞمَٞمُف هَمػْمُ ِٞمَٞمُف إَوَّ قَم٤ًم سمِٜمََٗمَ٘متِِف ذِم هَمػْمِ / ب 94/ َوضَمْٕمُٚمُف  ،حُيْ ُُمَتَٓمقر

ـَ إقَْماَمِل ىَمِري٥ٌم  ـْ ُِمْٚمِٙمِف سَمِٕمٞمٌد ، إقَْمَٞم٤مِن ُِم ٤م إقَْمَٞم٤مُن وَم٢مظِْمَراضُمَٝم٤م قَم  ُُمَراِد ًَمَٕمؾَّ وَ ، َأُمَّ

 .  َُم٤م ؾِمَقى إقَْمَٞم٤منِ اَداَوْرِديِّ 

ـِ        ـْ يَماَلِم اعُمَّمٜمرِػ َُم٤م طَمَٙمْٞمٜم٤َمُه قَم ٌَْٞمِع واَداَوْرِديِّ  يِّ رِ اجُلقْ َوًَمَؽ َأْن شَم٠ْمظُمَذ ُِم  ذِم شَمْٗمِريِع اًم

 َ ِٕ ُف مَلْ ُي  :  دْ ىَملر ٟمَّ
ٌَْٞمعِ  ًَمْق َأطْمَٞم٤مُه آظَمرُ   ٌَْؾ اًم ٌَْٞمِع َوَُم٤م سَمْٕمَدُه  :ىَم ٌَْؾ اًم ؾَمَقاٌء طَمَٙمْٛمٜم٤َم ،  وَمَٞمُٕمؿُّ َُم٤م ىَم

ٌَْٞمعِ  ٦ِم اًم ظْمتَِّم٤مُص أَ وَ  : سمِِّمحَّ ِٓ َّٓ ا ُف َيٜمَْتِ٘مُؾ إِ ٤مِدِه  ، ٟمَّ ًَ ِذي َأؿَم٤مَر ،َأْم سمَِٗم  َوَيُٙمقُن اخِلاَلُف اًمَّ

َوىَمْد   قَمغَم إََصحر َواَداَوْرِديُّي  يُّي رِ اجُلقْ وَيُٙمقُن َُم٤م َذيَمَرُه ،  اعُمَّمٜمرُػ ضَم٤مِرَي٤ًم ذِم اجلَِٛمٞمعِ إًَِمْٞمِف 

ٌََّف  َش ـَم٤مِئٌر ذِم ُِمْٚمِٙمِف وَم٠َمظَمَذ  اُدَصـُِّػ ؿَم آظَمُر وَمْرظَمُف  اخِلاَلَف ُهٜم٤َم سم٤ِمخِلاَلِف ومِٞماَم إَِذا قَمِمَّ

.  َهْؾ َيْٛمِٚمُٙمُف ؟ َوُِمْٚمُؽ اًمَٗمْرِخ َأىْمَقى :

                                                 

 . (489 /7) احل٤موي ()

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (أٟمف)  :(ك) ذم ()

 

  . (2/575 ) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: يٜمٔمر  ()         



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ِر  َوَفقْ ): ىَم٤مَل        ُة افتََّحجُّي ْؾَطاُن ، َضاَفْت ُمدَّ    ـِل َأِو يَأْح : َؿاَل َفُف افسُّي

ًة َؿِريَبًة ، اْتُرْك       َواًمٜمََّٔمُر ذِم شَمْ٘مِديِرَه٤م إمَِم َرْأِي  ، (َؾنِْن اْشَتْؿَفَؾ ُأمـِْفَؾ ُمدَّ

٤مٍم : َوىِمٞمَؾ ، اإِلَُم٤مِم  ُر سمَِثاَلصَم٦ِم َأيَّ ِرطَمدٌّ ، َيَتَ٘مدَّ ِة اًمَقاىِمَٕم٦ِم سَمْٕمَد اًمتََّحجُّ           َوًَمْٞمَس ًمُِٓمقِل اعُمدَّ

ضُمقُع ، ُُمِٕملٌم  ِٚمٛملَم :  إمَِم اًمَٕم٤مَدِة  ومِٞمفِ سَمِؾ اًمرُّ ًْ ٌر سم٤ِمعُم َي٤مَدَة قَمغَم َذًمَِؽ رَضَ َنَّ اًمزر
ِٕ  :                

ٌُْ٘مَٕم٦ِم ومِٞمِف َٟمْٗمٌع ًمَِداِراإِلؾْماَلِم  َنَّ إطِْمَٞم٤مَء اًم
ِٞمَل  ،ِٕ َْن حُيْ

ِٕ ٌِْ٘مِف  ًَ
ُر ًمِ َم اعُمَتَحجر اَم ىُمدر                   ، َوإِٟمَّ

َؾ مَلْ  ِه  هُيَْٛمْؾ  وَم٢مَِذا َأمْهَ   .طَمؼُّ هَمػْمِ

َُم٤منِ إَْصَحاُب َواظْمَتَٚمَػ        ِد ـُمقِل اًمزَّ َُجرَّ
ٌُْٓمُؾ اظْمتَِّم٤مُصُف عمِ ـْ هَمػْمِ   َهْؾ َي   َروْمٍع  ُِم

وْمِع إمَِم اإِلَُم٤مِم ؟ قَمغَم َوضْمٝملِم  ،إمَِم اإِلَُم٤ممِ  ـَ اًمرَّ َٓ سُمدَّ ُِم :  َأْو 

ُل        ْٞمِخ : َواًمث٤َّميِن ،  َأيِب إِْشَحاَق  اظْمتِٞم٤مرُ : إَوَّ ٤ٌَمقِمِف َأيِب َحاِمدٍ اظْمتَِٞم٤مُراًمِمَّ             ،  َوَأشْم

ٌَٜمِل قَمكَمْ  ٤م َوَيٜمْ ِه إطِْمَٞم٤مؤُه سمَِٖمػْمِ إِْذِن اإِلَُم٤ممِ  مِهَ ُف َهْؾ جَيُقُز ًمَِٖمػْمِ ـْ إِْذٟمِِف ًمَِذًمَِؽ  ،َأٟمَّ سُمدَّ ُِم َٓ  َأْو 

ِل  طَمتَّك َيٜمَْ٘مٓمَِع طَمؼُّ إَوَّ َي٠ْميِت ومِٞمِف اخِلاَلُف  ،جَيُقُز : َأيِب إِْشَحاَق وَمَٕمغَم ىَمْقِل ، ؟ اًمَٖمػْمِ َٓ     :َو

ُف َيْٛمِٚمُؽ يَم٤معُمَتَٖمٚمر٥ِم  . ذِم َأٟمَّ

ْٞمِخ لَوقَمغَم َرْأي ا       َٓ َأيِب َحاِمدٍ ؿمَّ ـْ َذًمَِؽ اًمُٕمْدَوانِ ، وُز َي٩ُم                   :َوَيُٙمقُن إطِْمَٞم٤مؤُه ُِم

٤مسمِِؼ ذِم اعُمَتَٖمٚمر٥ِم  [إِنِ ] ًَّ ِٗمَؼ قَمغَم اخِلاَلِف اًم . اشمُّ

                                                 

   .(2/274)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (2)          

 . (س)و(م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (ه ُمـ) : (ك) ذم ()         

  .(2/575 )  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم:يٜمٔمر  (1)

   . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (اقمٚمٞمف)  :(ك) ذم ()

  . (س)و (م )، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦مُمـ  ()

 احلٙمؿ  ]

 ومٞمام 

 ًمق ـم٤مًم٧م 

  ُمدة 

 [ًمتحجر ا



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

٦ًٌَم        ًة ىَمِري ـْ يَمْقٟمِِف إَِذا اؾمَتْٛمَٝمَؾ ُأُْمِٝمَؾ ُُمدَّ اؾِِعلُّي ىَم٤مًَمُف ،  َوَُم٤م َذيَمْرَٟم٤مُه ُِم  َُمْٕمُٓمقوَم٤ًم قَمغَم  افرَّ

٦ٌََم إَِذا َذيَمَر قُمْذَرًا ، إَِذا َذيَمَرقُمْذَرًا  َُم٤م َة اًمَ٘مِري اَم ُيْٛمَٝمُؾ َهِذِه اعُمدَّ ُف إِٟمَّ ـْ ، َوُُمْ٘مَتَْم٤مُه َأٟمَّ وَم٢مِْن مَلْ َيُٙم

.  ًَمُف قُمْذٌر مَلْ ُيْٛمَٝمْؾ 

ِذي ىَم٤مًَمُف        َر اًمِٕماَمَرةَ  ٟمَّفُ أَ  )  :اَداَوْرِديُّي َواًمَّ ْض  ،َُمْٕمُذوَرًا شُمِركَ  إِْن َأظمَّ   قَمَٚمْٞمِف   َومَلْ ُيْٕمؽَمَ

ـُ َوىَم٤مَل ،  (ومِٞمَٝم٤م  بَّاغِ  اْب ٌُْدهُ  : افصَّ اطمَت٤مَج إمَِم  َأوِ   ،إِْن َذيَمَر قُمْذَرًا ذِم اًمت٠َّْمظِمػِم يَم٠َمْن َأسَمَؼ قَم

ْٚمَٓم٤مُن ًمَِٞمْٕمُٛمَرَه٤م  ًُّ . إِْصاَلِح أًَم٦ِم َأُْمَٝمَٚمُف اًم

 َزقَمَؿ َأنَّ أًَم٦َم ىَمْد  سم٠َِمنْ ، إِْن َذيَمَر قُمْذَرًا ذِم اًمت٠َّمظِمػِم  : ِب افَؼايِض َأُبق افطَّلِّ َوىَم٤مَل       

يُد َأنْ  ٌََف َذًمَِؽ ، َُمِرُوقا   َأوْ  ، َأْو َيْزقُمَؿ َأنَّ قَمٌِٞمَدُه ىَمْد َأسَمُ٘مقا ،ُيّْمِٚمَحَٝم٤م قَم٤مسَم٧ْم وَمػُمِ   ،َوَُم٤م َأؿْم

ْٚمَٓم٤مَن  َواؾْمَت٠ْمضَمَؾ  ًُّ َٚمـُف ذِم َذًمَِؽ : اًم ـْ ًَمُف قُمْذرٌ  ََوإِْن ، َأضمَّ ْٚمَٓم٤مُن وَمَٚمؿْ  مْل َيُٙم ًُّ ُه اًم َ َوظَمػمَّ
َيْٗمَٕمْؾ  

ـْ َيِدِه  ٤ٌَمَرِة ، َأظْمَرضَمَٝم٤م ُِم ـْ قِم ٦ٌٌَم ُِم ٤ٌَمَرُة ىَمِري اؾِعِ َوَهِذِه اًمِٕم َٛمُؾ قَمَٚمْٞمَٝم٤م يَماَلُم  ،  يِّ افرَّ َوحُيْ

ـِ ،  اَداَوْرِديِّ  بَّاغِ  َواْب .  افصَّ

ـْ ًَمُف قُمْذٌر مَلْ ُيْٛمَٝمْؾ :َواحل٤َمِصُؾ        ُف إِْن مَلْ َيُٙم            ،هِ ؾَم٥ِم َوإِْن يَم٤مَن ًَمُف قُمْذٌر ُأُْمٝمـَِؾ سمَِح ،  َأٟمَّ

َٓ قُمْذَر ًَمُف ، قَمغَم َُم٤م َيَراُه اإِلَُم٤مُم  ُة اإِلُْمَٝم٤مِل َص٤مَر يَمَٛمـ    . وَم٢مَِذا اْٟمَ٘مَْم٧ْم ُُمدَّ

ـْ ًَمُف قُمْذٌر ومِْٞمَٝم٤م       َة اعَم٤مِوَٞم٦َم مَلْ َيُٙم ٌَِٖمل إَِذا قَمَرَف اإِلَُم٤مُم َأنَّ اعُمدَّ ـْ َيِدِه  :َوَيٜمْ ِرضُمَٝم٤م ُِم            خُيْ

ـْ هَمػْمِ إُِْمَٝم٤مٍل  ةُ  َويَمَذا إَِذا، ُِم ُف ُُمعْ  مَلْ شَمُٓمِؾ اعُمدَّ ـْ طَم٤مًمِِف َأٟمَّ ـِ اًمِٕماَمَرِة رِ َوقَمِٚمَؿ اإِلَُم٤مُم ُِم ، ٌض قَم

ُر قَمغَم ىَمْدِر يِمَٗم٤مَيتِِف : ًمَِؽ ىَم٤مًُمقا يَمذَ وَ  َيِزيُد اعُمَتَحجر ُيْٛمِٙمٜمُُف اًمِ٘مَٞم٤مُم ، َٓ َٓ ُر َُم٤م َٓ َيَتَحجَّ َو

                                                 

 . ( 6/217) اًمٕمزيز:  يٜمٔمر  ()

 . (7/490 )  احل٤موي ()

 .  (س) و(م)واعمث٧ٌم ُمـ ,  (نوم٢م)  :(ك) ذم ()         

 . (218 - 6/217 )  اًمٕمزيز:  يٜمٔمر  ()         
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ِه َأْن ُيْح  ):  اُدَتَقيلِّ  ىَم٤مَل  :وَم٢مِْن وَمَٕمَؾ ، سمِِٕماَمَرشمِِف      َوَُم٤م َزاَد قَمغَم  ،َي َُم٤مَزاَد قَمغَم يِمَٗم٤مَيتِفِ يًمَِٖمػْمِ

ُه  ، ( سمِِٕماَمَرشمِفِ  َُم٤م ُيْٛمِٙمٜمُُف اًمِ٘مَٞم٤ممُ  ٍ : َوىَم٤مَل هَمػْمُ َنَّ َذًمَِؽ اًمَ٘مْدَر هَمػْمُ ُُمَتَٕملمر
ِٕ َيِّمحُّ َأْصاَلً :  َٓ ،

طَم٤مضَم٦َم  َٓ ُف ًَمْق َأطْمَٞم٤م َُم٤م ظِماَلَف َأٟمَّ َٓ ٥ٌَُم اعمِْٚمِؽ [ًَمفُ ]َو َنَّ اإِلطْمَٞم٤مَء ؾَم
ِٕ   ، سمِِف َُمَٚمَٙمُف : 

ـْ قِماَمَرِة َداِر اإِلؾْماَلِم  ِر ، َوحَيُّْمُؾ سمِِف اعَمْ٘مُّمقُد ُِم  طَمتَّك ًَمْق َأطْمَٞم٤م َُمَقاَت ، سمِِخاَلِف اًمتََّحجُّ

َٝم٤م َُمَٚمَٙمَٝم٤م  ْٟمَٞم٤م يُمٚمر ْز ، اًمدُّ ٜم٦َِم اًمث٤َّمٟمَِٞم٦ِم مَلْ جَيُ ًَّ َر ًمَِٞمْٕمُٛمَر ذِم اًم   .َوًَمْقحَتَجَّ

ـِ        ْقِخ َأيِب َحاِمدٍ َوقَم تِل ُيْٛمَٝمُؾ إِ افشَّ ٦ٌََم اًمَّ َة اًمَ٘مِري َر اعُمدَّ ُف ىَمدَّ ِة َأَي٤مٍم زَم  َأٟمَّ ـْ قَمنَمَ                 َه٤م ُِم

ـِ  ٌَِٕمٞمَدَة َُم٤م، إمَِم ؿَمْٝمَرْي ـِ / أ 95/ َواًم َرَه٤م ، َزاَد قَمغَم ؿَمْٝمَري   سمَِثالِث  َأُبق َحـِقَػةَ َوىَمدَّ

َنَّ  ِٕ رَ ا ُظَؿرَ ؾِمٜملَم :  .   اإِلىْمَٓم٤مِع صَماَلَث ؾِمٜملِم َأضَمَؾ  ىَمدَّ

اَم وَمَٕمَؾ َذًمَِؽ ذِم سَمْٕمِض إطَْمَقاِل عمِّْمَٚمَح٦ٍم َرآَه٤م  ) : اَداَوْرِديُّي ىَم٤مَل                         ، قُمَٛمُر إِٟمَّ

قِمٞم٤ًَّم  َٕمْٚمُف َأضَمالً ً َذْ  . (َومَلْ جَيْ

       

ِر  َوَفقْ  ): ىَم٤مَل  اُدَتَحجِّ ـَ   :  (َأْؿَطَعُف اإِلَماُم َمَقاَتًا َصاَر َأَحؼَّ بِنِْحَقائِِف 

                                                 

  .سمتٍمف يًػم  (697 /2 ) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م)شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م  (3)

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (س)و (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (320): خمتٍم اًم٘مدوري  (304-6/303)سمدائع اًمّمٜم٤مئع : يٜمٔمر  ()

ُمـ أطمٞم٤م أرو٤ًم ُمٞمت٦ًم ومٝمل ًمف ، ):  ىم٤مل اسمًٜمده أن قمٛمر  (65)أظمرج أسمق يقؾمػ ذم يمت٤مب اخلراج  ()

 :                                          (4/290)، ىم٤مل اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م  (وًمٞمس عمحتجٍر طمٌؼ سمٕمد صمالث ؾمٜملم 

 . (واحلًـ سمـ قمامرة وٕمٞمػ ، وقمٛمُر قمـ ؾمٕمٞمٍد ومٞمف يمالٌم  )

 . ( 490 /7)  احل٤موي()

   .(2/274)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (4)  

 إىمٓم٤مع ]

 [  اإلُم٤مم
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َِل ))  :حِلَِدي٨ِم  ورَ ص  َأنَّ اًمٜمٌَّ ـْ ِرَواَي٦ِم  ((  َأىْمَٓمَع اًمٜم٤َّمَس اًمدُّ َم ُِم اؾِعِ ، َوىَمْد شَمَ٘مدَّ   يِّ افشَّ

افَبْقَفِؼلِّ وَ 
َـّ  ،   ـَ إَثِرِ ًَمِٙم ُل  )  هِنَاَيِة افَغِريِب  ذِم اْب ُف يَم٤مَن َيَت٠َموَّ ـْ سَمْٕمِْمِٝمؿ َأٟمَّ َذيَمَر قَم

ِِل  ـَ ص إىِْمَٓم٤مَع اًمٜمٌَّ ٦ِم   اعُمَٝم٤مضِمِري وَر قَمغَم َُمْٕمٜمَك اًمَٕم٤مِريَّ                 َأْٟمَزهَلُؿ ذِم ُدْورِ : َأْي ،  (اًمدُّ

اؾِِعلُّي وَ ، إَْٟمَّم٤مِر  ـِ إَثِرِ  َأقْمَٚمُؿ ُِمـ افشَّ .  ذِم َذًمَِؽ اب

       

 

ـِ  ـْ  َأيِب َداُودَ َوذِم ؾُمٜمَ ٜمٍَد ضَمٞمرٍد قَم ًَ ـِ َظْؿرو سمِ                اْٟمَٓمَٚمَؼ يِب )): ىَم٤مَل  ،  َحِريٍث  سم

َح َرْأِد  ،  َوَأَٟم٤م هُماَلٌم ؿَم٤مبٌّ ،  ص إمَِم َرؾُمقِل اهللِ َأيِب  ًَ يَم٦ِم َوَُم                        ، وَمَدقَم٤م زِمَ سم٤ِمًمؼَمَ

َٓ َأِزيُدَك ؟ : صُمؿَّ ىَم٤مَل ،  َوظَمطَّ زِم َداَرًا سم٤ِمعَمِدْيٜم٦َِم سمَِ٘مْقسٍ   ، ذِم َهَذا احلَِدي٨ِم َُمَٙم٤مِرُم ((َأ

ٌِلر ، إظَْماَلِق   ُ، َواإِلىْمَٓم٤مُع سم٤ِمعْمِديٜم٦َِم ، َوضَمقاُز اإِلىْمَٓم٤مِع ًمِْٚمّمَّ
ِ
َوسَمَٞم٤مُن َُم٤م ، هِب٤َم  َواإِلطْمَٞم٤مء

اؾِِعلُّي  وَمِٝمَٛمف ِل ، افشَّ               ، ِزَي٤مَدٌة ذِم اعَمَٙم٤مِرِم - َوأسُمقُه َُمَٕمُف  - فَِعؿروٍ  ص َوإىِْمَٓم٤مُع اًمٜمٌَّ

ٌِلر  َٓ َأِزيُدكَ  )): َوىَمْقًُمُف ًمِٚمّمَّ . ذِم اًمتََّٚمٓمُِّػ   :(( ؟َأ

                                                 

 . (151) ؾمٌؼ خترجيف ص ()         

() (2/470) . 

                      ، يمت٤مب اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء ،  سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم إىمٓم٤مع إرولم ، ( 501  /3)  ()

 . (3060)، ح  (549)، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم ؾمٜمـ أيب داود  ( 3055 )ح 

. واعمٓمٌقع  (م)واعمث٧ٌم ُمـ   ،(قمٛمر) : ( ك) ذم()

 ،ٟمزل اًمٙمقوم٦م  قمٛمرو سمـ طمري٨م سمـ قمٛمرو سمـ قمثامن سمـ خمزوم اًم٘مرر ، يٙمٜمك أسم٤م ؾمٕمٞمد ، هق  ()

: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م  (1323 /2  ) اإلص٤مسم٦م:  ( 566 )   آؾمتٞمٕم٤مب:يٜمٔمر  ] .   هـ85 شمقذم ؾمٜم٦م  ،ووزم إُم٤مرهت٤م

(3/364-365 ) . ] 

                ،  طمري٨م سمـ قمٛمرو سمـ قمثامن سمـ قمٌد اهلل سمـ خمزوم اًم٘مرر ، واًمد ؾمٕمٞمد وقمٛمروهق ()

  . [  (189)آؾمتٞمٕم٤مب :  ( 452 /1) أؾمد اًمٖم٤مسم٦م : ( 1/367) اإلص٤مسم٦م :يٜمٔمر ] . صح٦ٌمٌ  ُمٜمٝمؿ ًمٙمؾٍ 
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اؾِِعلُّي َوىَم٤مَل        ُف جَي٥ُِم قَمغَم اإِلَُم٤مِم اإِلىْمَٓم٤مُع إَِذا ـمـُِٚم٥َم ُِمٜمُْف : ًمَِ٘مْقًمِِف  ) : افشَّ     صإِٟمَّ

ـِ َمْسُعقدٍ  ْب ـْ ىَمقيـرَٝم٤م   )) : ِٓ ُي١مظَمُذ ًمَِْمِٕمٞمِٗمَٝم٤م ُِم َٓ ٦ًم  ُس ُأُمَّ ُيَ٘مدر َٓ  .                       (  ((إِنَّ اهللَ 

 

 

ِحقَحْغِ َوذِم  ـْ  افصَّ ـْ َأْرِض ) :  َأْشاَمءَ  قَم َبْرِ يُمٜم٧ُْم َأْٟمُ٘مُؾ اًمٜمََّقى ُِم تِل َأىْمَٓمَٕمُف افزُّي اًمَّ

.  (َوِهَل ُِمٜمرل قَمغَم صُمُٚمَثل وَمْرؾَمٍخ ،  صَرؾُمقُل اهللِ 

ـْ        ـِ ُحْجرٍ  َوائِؾِ َوقَم ِل  )   :ب                                           َأْرَو٤ًم  [َأىْمَٓمَٕمفُ ] صَأنَّ اًمٜمٌَّ

ُمقَت  َحُف  (  بَِحرْضَ يُّي َصحَّ ِمذِّ ْ                                                                                                                   . اْفسِّ

                                                 

 . (102 -5/101 )  إم()

    .(151)   شم٘مدم خترجيف ص(6)

 

 

 

 يٕمٓمل ص يمت٤مب ومرض اخلٛمس ،  سم٤مب ُم٤ميم٤من اًمٜمٌل   ،(524)   ذم صحٞمحف  أظمرضمف اًمٌخ٤مري()

،  يمت٤مب  (969)  ذم صحٞمحف،  وأظمرضمف ُمًٚمؿ (3151)اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ وهمػمهؿ ُمـ اخلٛمس وٟمحقه ، ح 

  . (5692)سم٤مب ضمقاز إرداف اعمرأة إضمٜمٌٞم٦م إذا أقمٞم٧م ذم اًمٓمريؼ  ، ح ، اًمًالم  

 ٕهن٤م ؿم٘م٧م  :(ذات اًمٜمٓم٤مىملم)ويم٤مٟم٧م شمًٛمك   ،بأؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ   هل اًمّمح٤مسمٞم٦م()

 سمٜمّمػ واٟمتٓم٘م٧م اًمٜمّمػ اًمث٤مين ، يم٤من إؾمالُمٝم٤م ىمدياًم سمٛمٙم٦م ، شمزوضمٝم٤م صمخ٤مره٤م وؿمدت ؾمٗمرة رؾمقل اهلل 

  -857)   آؾمتٞمٕم٤مب:يٜمٔمر  ] . هـ سمٛمٙم٦م 73اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ، ذه٥م سمٍمه٤م آظمر قمٛمره٤م ، شمقومٞم٧م ؾمٜم٦م 

 [ . (210-5/209): أؾمد اًمٖم٤مسم٦م  (2416 -4/2415 ) اإلص٤مسم٦م:   ( 858

يم٤من أسمقه  ، يٙمٜمك أسم٤م هٜمٞمدة ، ا هق اًمّمح٤ميب وائؾ سمـ طمجر سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ وائؾ سمـ يٕمٛمر احليُمل()

: يٜمٔمر  ]                 . ا وم٠مؾمٚمؿ ، ُم٤مت ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م صُمـ ُمٚمقك طميُمقت ، ىمدم قمغم رؾمقل اهلل 

 . [ ( 306-305 /4) : أؾمد اًمٖم٤مسم٦م (2077 / 3 ) اإلص٤مسم٦م : ( 748 ) آؾمتٞمٕم٤مب 
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ـِ  ًمُِٞمْ٘مٓمَِع هَلُْؿ  [إَْكَصارَ ] ص َدقَم٤مَرؾُمقُل اهللِ )) : افُبَخاِريِّ َوذِم  اًُمقا َق َف ،  بِافَبْحَري

ِذي شُم٘مـْٓمُِٕمٜم٤َم، َٓ :  ـَ ُِمْثَؾ اًمَّ ـَ اعُمَٝم٤مضِمرِي َوإىِْمَٓم٤مُع                  ،  (( طَمَتك شُمْ٘مٓمَِع إِلظْمَقاٟمِٜم٤َم ُِم

ـِ  َنَّ : َُمْٕمٜم٤َمُه  ىِمٞمَؾ ف  :افَبْحِري ِٕ ـْ ضِمْزَيتِِٝمؿ :  ـَ إىِْمَٓم٤مُع َُم٤مٍل ُِم ،  ُصْٚمَح٤ًم             يَم٤مَٟم٧ْم افَبْحَري

ـْ ًَمٜم٤َم ذِم َأْرِوَٝم٤م اَم ُهْؿ َأْهُؾ ضِمْزَي٦مٍ ، َرٌء  وَمَٚمْؿ َيُٙم   .  إِٟمَّ

ـَ  )  :  اخَلطَّايِبُّي َوىَم٤مَل        ـِ ُيِْمٌُِف َأْن َيُٙمقَن إىِْمَٓم٤مقُمُف ُِم  ،  قَمغَم َأطَمِد َوضْمَٝملِم افَبْحَري

 
ِ
ـَ اعَمَقاِت وَمُٞمْٛمَٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء ٤م َأْن َيُٙمقَن ُِم ِف  ،إُِمَّ ـْ طَم٘مر ـَ اًمِٕماَمَرِة ُِم ٤م َأْن َيُٙمقَن ُِم                  َوإُِمَّ

                                                                                                                                               

. و اعمٓمٌقع ( س)و( م)، واعمث٧ٌم ُمـ  ( ك ) ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ()

              وؿمامهل٤م اًمرسمع ،هل اعمٛمتدة قمغم سمحر اًمٕمرب ُم٤م سملم ذىمل اًمٞمٛمـ وسمالد قمامن: طميُمقت  ()

 هتذي٥م إؾمامء :  (158  175 / 2 )  ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان: ( 297) أووح اعمًٚمؽ :يٜمٔمر ]  . اخل٤مزم

  [ . ( 2/336 ) واًمٚمٖم٤مت

، يمت٤مب اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء ،  سم٤مب ذم إىمٓم٤مع  ( 500 /3 )  ذم ؾمٜمٜمف  أظمرضمف أسمق داود()

              ، أسمقاب إطمٙم٤مم  ،    (58 /3)  ذم ؾمٜمٜمف وأظمرضمف اًمؽمُمذي ،(  3054  - 3053)إرولم   ،  ح 

  . (1381)، ح  (327)ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي وصححف إًم٤ٌمين  ، ( 1381)ح  سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم اًم٘مٓم٤مئع ،

 

  .   سمٚمٗمظ ُم٘م٤مرب(  2376 )  ح ،، يمت٤مب اًمنمب واعم٤ًمىم٤مة ، سم٤مب اًم٘مٓم٤مئع  ( 382 ) صحٞمحالذم  ()

. واعمٓمٌقع ( س)و( م)، واعمث٧ٌم ُمـ ( ك) ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ ()

ك طم٤مًمٞم٤مً ُت  و  ، يمثػمة اًمتٛمقر،  اخلٚمٞم٩م اًمٕمريبقمغم ؿمط  هل ذم ٟم٤مطمٞم٦م ٟمجد ،: اًمٌحريـ   ()   :ؾمٛمَّ

 هتذي٥م إؾمامء ، ( 277 – 275 /1)   ، ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان (195) أووح اعم٤ًمًمؽ : يٜمٔمر  ]. إطم٤ًمء 

 .  [  ( 291 /2)واًمٚمٖم٤مت 

 . (1189- 2/1188 )  أقمالم احلدي٨م ذم ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري()

ًٌُتل(5)          ، يم٤من إُم٤مُم٤ًم ذم احلدي٨م واًمٗم٘مف   ؾمٚمٞمامنا أبى يٙمـ ، هق محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اخلٓم٤ميب اًم

رايٞمٜمل وأيب ف، وروى قمـ أيب طم٤مُمد آس ، وأيب قمكم سمـ أيب هريرة ، أظمذ اًمٗم٘مف قمـ اًم٘مٗم٤مل اًمِم٤مر واًمٚمٖم٦م
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ُف اوْمَتَتَح  وَمَ٘مدْ ، ذِم اخلُُٛمِس  ـِ ُرِوَي َأٟمَّ ْٛمَٝم٤م  ، افَبْحَري ًِ                         ، َوشَمَرَك َأْرَوَٝم٤م مَلْ َيْ٘م

َؿ   :()َبـِل افـَِّضرِ ْرَض أَ يَماَم وَمَتَح  ًَ ْٛمَٝم٤م يَماَم ىَم
ًِ                                    ،  ( َخْقَز َومَلْ َيْ٘م

ـُ َحْزمٍ ىَم٤مَل  ،  َأمْجَع افَعِؼقَؼ  َأىْمَٓمَع  ُظَؿرَ َوُروَي َأنَّ  ىَمْد َأىْمَٓمَع :  وَم٢مِْن ىِمٞمَؾ ):   اْب

              وَماَم َُمْٕمٜمَك إىِْمَٓم٤مقِمِٝمؿ ؟ ،  ُبق َبْؽٍر َوُظَؿُر َوُظْثاَمُن َوُمَعاَوَيةُ  أَ ىْمَٓمَع أَ  وَ صَرؾُمقُل اهللِ 

                                                                                                                                               

               ،(اًمٕمزًم٦م) و ،(همري٥م احلدي٨م)و،  (نمل اًمًـاُمع): ٟمٞمٗمف ا، ُمـ شمص قمٌد اهلل احل٤ميمؿ وأيب قمٌٞمد اهلروي

٧ًٌُم ؾمٜم٦م  ، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  (290 – 3/282 )  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى:يٜمٔمر  ]        .هـ 388شمقذم سم

.  [ ( 224 – 1/223 )   ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي: (471 – 1/467)ٓسمـ اًمّمالح 
 

وهل طمّمقهنؿ اًمتل ُأظمِرضمقا ُمٜمٝم٤م عم٤م ٟم٘مْمقا قمٝمدهؿ ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل  :أرض سمٜمل اًمٜمْمػم  (6)          

  [ .(13/472)شمٗمًػم اسمـ يمثػم : يٜمٔمر ]. قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ، حتقي ُمزارع وطمّمقٟم٤ًم وٟمخاًل  يمٞمٚمق ُمؽم180ُمديٜم٦م شم٘مع ؿمامل اعمديٜم٦م : شمٌٕمد قمٜمٝم٤م ُم٤مي٘م٤مرب  ()

=      ،  (264 -2/263 )  ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان:يٜمٔمر ] .   ُمـ اهلجرة7 ؾمٜم٦م صيمثػمًا ، ومتحٝم٤م رؾمقل اهلل 

 [ . ( 321) ، أووح اعم٤ًمًمؽ  ( 2/353)هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت    = 

 ؿم٘مف اًمًٞمؾ ذم إرض وم٠مهنره ووؾمٕمفواد ىمرب اعمديٜم٦م ، :  اًمٕم٘مٞمؼ ()
ٍ
  :شم٘مقل اًمٕمرب ًمٙمؾ ُمًٞمؾ ُم٤مء

 سمالل سمـ احل٤مرث اعم٤مزين صمؿ ص ُمـ سمالد ُمزيٜم٦م ، وهق اًمذي أىمٓمٕمف رؾمقل اهلل ، واًمٕم٘مٞمؼ اعمراُد قم٘مٞمؼ 

 : ذح اسمـ سمٓم٤مل ًمّمحٞمح اًمٌخ٤مري  ( 341 -3/340 ) ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان: يٜمٔمر  ] .أىمٓمٕمف قمٛمر اًمٜم٤مس 

(11 /494) ] . 

 . ( 9/51 ) اعمحغم  ()

           ،   قم٤ممل إٟمدًمس ذم قمٍمه ، حمٛمدا، يٙمٜمك أب هق قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم اًمٔم٤مهري ()

،       (اعمحغم) و ،(لحاًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمـ)هـ ، يم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم جمتٝمدًا ، ًمف 384وًمد ذم ىمرـم٦ٌم ؾمٜم٦م 

.           هـ ذم سم٤مدي٦م ًمٌٚم٦م ُمـ سمالد إٟمدًمس 456، شمقذم ؾمٜم٦م   وهمػمه٤م يمثػم ،(أصقل إطمٙم٤ممذم اإلطمٙم٤مم )و

:                       (212-18/184): ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (796-795/ 15)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م : يٜمٔمر  ]

    [ .(255 – 4/254 ) إقمالم
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٤م َرؾُمقُل : ىُمْٚمٜم٤َم  ٦ٌََم  :ي ًَمُف احِلَٛمك َواإِلىْمَٓم٤معُ ذِ  وَمُٝمَق الَّ صاهللِ  َأُمَّ ٤مَٟم٤ًم َرىَم ًَ ِذي ًَمْق َُمٚمـََّؽ إِْٟم  اًمَّ

ٌَْدًا  ـْ ، طُمرٍّ ًَمَٙم٤مَن ًَمُف قَم ٤م َُم    .( وَمَ٘مْد َيْٗمَٕمُٚمقَن َذًمَِؽ ىَمْٓمَٕم٤ًم ًمِْٚمتََِّم٤محر َواًمتَّٜم٤َمُزِع  ُدوَٟمفُ  َوَأُمَّ

ُه        َِل  )): َوىَم٤مَل هَمػْمُ                     ،    اَدِديـَةِ سم٠َِمْرِض   طُمْمـَْر وَمَرؾِمفِ ْيرَ َب افزُّي  َأىْمَٓمَع صإِنَّ اًمٜمٌَّ

٤مِد اعُمْٕمَجَٛم٦مِ   اعُمْٝمَٛمَٚم٦ِم َوؾُمُٙمقُن اًمْمَّ
ِ
            ،  ْدُوَه٤م عَ   :َوطمـُْيُ اًمَٗمَرِس سمَِْمؿر احل٤َمء

َي٤مَدِة  ٦ًٌَم ذِم اًمزر ُف َأضْمَرى وَمَرؾَمُف َوَرَُمك ؾَمْقـَمُف َرهْم      اقْمُٓمقُه ُُمٜمَْتَٝمك : وَمَ٘م٤مَل ، َوُروَي َأٟمَّ

.   (( هِ ؾَمْقطِ 

، َوَأىْمَٓمَع مَج٤َمقَم٦ًم   سمِِرَه٤مطٍ  َوهمـَٚمـْقَة طَمْجرٍ ،  همـَٚمـْقَة ؾَمْٝمؿٍ  َدِلَّ َراِصَد افسُّي َوَأىْمَٓمَع 

ـَ  .  آظَمِري

                                                 

. ، وهل همػم ُمقضمقدة ذم اًمٜمًخ إظمرى و اعمٓمٌقع  (ومٕمٚمف): زي٤مدة  (ك)ذم  ()         

 . ( 376 ) اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط : (1/390 ) دي٨م وإصمر اًمح ذم همري٥مهن٤مي٦مال :يٜمٔمر  (5)

، يمت٤مب اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء ، سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم إىمٓم٤مع  ( 3/509 ) ذم ؾمٜمٜمف  أظمرضمف أسمق داود()

  وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم : (6458)، ح  (256/ 2) وأظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده : ( 3067)إرولم ، ح 

 ؾمٜمـ، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم  ( 11790) ، يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ، سم٤مب إىمٓم٤مع اعمقات ، ح  ( 6/238 )اًمٙمؼمى 

 . (3072)، ح  (552 ) أيب داود

هقاًمّمح٤ميب راؿمد سمـ قمٌد رسمف اًمًٚمٛمل ريض اهلل قمٜمف ، يٙمٜمك أسم٤م أصمٞمٚم٦م ، يم٤من ؾم٤مدن صٜمؿ                     (1)  

: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م  (564-1/563)اإلص٤مسم٦م : يٜمٔمر  ].  اؾمٛمف  ص سمٜمل ؾمٚمٞمٍؿ ، ويم٤من اؾمٛمف همقي٤ًم ومٖمػم رؾمقل اهلل

                                        [ . (268): آؾمتٞمٕم٤مب  (2/158-159)
      

هل ىمدر صمالصمامئ٦م ذراع إمم أرسمٕمامئ٦م            : رُمٞم٦ُم ؾمٝمٍؿ أسمٕمد ُم٤مي٘مدر قمٚمٞمف اًمراُمل ، وي٘م٤مل : هل  اًمٖمٚمقة (2)        

    [ .  (56):  اعمٙم٤ميٞمؾ وإوزان واًمٜم٘مقد اًمٕمرسمٞم٦م  (368)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم : يٜمٔمر ].          ذراع 

ان ، يم٤من ُمـ دي٤مر ُهذيؾ ، يمثػم اًمٕمٞمقن واًمٜمخؾ ، يٌٕمد قمـ ُمٙم٦م : ره٤مط  (3)             هق واٍد  ذم صدر وادي هَمرَّ

   [ .(295): اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م اًمقاردة ذم اًمًػمة   (451-2/450)ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان : يٜمٔمر  ].   يمٚمؿ  150ىمراسم٦م 
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َتِٚمْػ َأْصَح٤مسُمٜم٤َم ذِم ضَمَقاِز َذًمَِؽ ًمُِٙمؾر إَُِم٤مٍم        ُل ، َومَلْ خَيْ ُف ُيٜمَزَّ ِر ذِم  َوَأٟمَّ َُمٜمِْزًَم٦َم اًمتََّحجُّ

ظْمتَِّم٤مِص  ِٓ ـَ إطَْمَٙم٤مِم َويَمْقُن َواِرصمِِف َأطَمؼَّ سمِِف َوىَمْقُل  َويُمؾُّ َُم٤م، ا ِر ُِم َذيَمْرَٟم٤مُه ذِم اًمتََّحجُّ

  َويَمَذا ـُمقُل ،  جَيِْري ذِم اإِلىْمَٓم٤مِع  :َوىَمْقُل سَمْٕمِْمِٝمؿ َيْٛمِٚمُٙمفُ ، سَمْٞمِٕمِف   سمَِجَقازِ إِْشَحاٍق  َأيِب 

ِة  َٓ ، اعُمدَّ ِر إىِْمَٓم٤مٌع َأْو  َؾ سَملْمَ َأْن يـَٜمَْْمؿَّ إمَِم اًمتََّحجُّ َّٓ اًمَقضْمَف اعمَٗمّمَّ ٌََؼ إِ                ، َويُمؾُّ َُم٤مؾَم

ُف َي٠ْميِت ُهٜم٤َم  .  وَماَل خَيَْٗمك َأٟمَّ

ـْ مُجَْٚم٦ِم  َأْي ىَمَٓمعَ  ) : إَْزَهِريُّي ىَم٤مَل ، َأىْمَٓمَع اإِلَُم٤مُم َُمَقاشَم٤ًم  : َؾائَِدةٌ        ًَمُف َأْرَو٤ًم ُِم

  /. ب95/ ( ضَمَٕمْٚمُتَٝم٤م ًَمُف ىَمٓمِٞمَٕم٦مً : َأْي ، َأىْمَٓمْٕمُتُف َأْرَو٤ًم : ُيَ٘م٤مُل ، إََرِولَم 

َّٓ َؿاِدَرًا َظَذ اإِلْحَقاِء  ): ىَم٤مَل        َٓ يـُْؼطُِع إِ َذا ، َوَؿْدَرًا َيْؼِدُر َظَؾْقِف ، َو ـَ َو

ُر  ـْ َيْ٘مِدُر قَمغَم  : َيْعـِل:   (افـتََّحجُّي َّٓ َُم ُر إِ َيَتَحجَّ َٓ ُف    َأٟمَّ
ِ
ُر ِزَي٤مَدًة ، اإِلطْمَٞم٤مء َيَتَحجَّ َٓ َو

ِه سماَِل وَم٤مِئَدةٍ  ُف َيُٕمقُق إطِْمَٞم٤مَءُه قَمغَم هَمػْمِ َٟمَّ ِٕ .  قَمغَم َُم٤مَيْ٘مِدُر قَمغَم إطِْمَٞم٤مِئِف : 

ِل :  َؾْرعٌ        َٝم٤م ذِم اعَمَقاِت صإىِْمَٓم٤مقَم٤مُت اًمٜمٌَّ تِل َذيَمْرَٟم٤مَه٤م يُمٚمُّ           :اَدَاَوْرِديُّي ىَم٤مَل ،  اًمَّ

ـْ ؿَم٠ْمِن ص وَمَٕمغَم َهَذا يَم٤مَٟم٧ْم ىَمَٓم٤مِئُع َرؾُمقِل اهللِ ) َُم٤ميَم٤مَن ُِم َّٓ اِريِّ  إِ                         ،مَتقٍؿ افدَّ

َوَأيِب َثْعَؾَبَة اخُلَشـِلِّ 
ِذي يَم٤مَن ُِمٜمُْف   امِ اًمَّ ومِ َوَأْرَو٤ًم يَم٤مَٟم٧ْم سمَِٞمِد  ، بِافشَّ َأْن  وَمٞمـُْحَتَٛمُؾ  ، افرُّي

إىِْمَٓم٤مَع مَتِْٚمٞمٍؽ   إىِْمَٓم٤مَع شَمْ٘مِٚمٞمدٍ َأىْمَٓمَٕمُٝماَم َيُٙمقَن  َأْو جَيُقُز َأْن َيُٙمقَٟم٤م خَمُّْمقصـَلِم  ،  َٓ

ِؼ سمَِذًمَِؽ لِ  ٤ٌَمٍر إِ ِه سمَِتّْمِديِؼ شَمَٕمٚمُّ ِ٘مٞمِؼ إقِْمَج٤مٍز ، ظْم . َوحَتْ

                                                 

 . (358) اًمزاهر  ()        

 . ( 274/ 2)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (1)

. سمتٍمف   (7/482)احل٤موي  ()

. واعمٓمٌقع  (س)و (م)اعمث٧ٌم ُمـ  و ،(قمٝم٤ماىمطإ)  :(ك) ذم ()

اًمٗمرق سملم إىمٓم٤مع اًمت٘مٚمٞمد واًمتٛمٚمٞمؽ : أن إىمٓم٤مع اًمتٛمٚمٞمؽ يّمػم اعُم٘مَٓمُع ُم٤مًمٙم٤ًم ًمألرض : ومٞمّمح سمٞمٕمف  (4)              

ىمدر  ]

اعمُ٘مَٓمع  

وُمـ يّمح 

 [إىمٓم٤مقمف 
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٤مإَِئَٛم٦ُم سَمْٕمَدُه        ِر قَمكمْ م  َوُظَؿرُ  وَبْؽرٍ  ُب َؾلَ ، َوَأُمَّ َُمَقاشَم٤ًم مَلْ جَيْ َّٓ َٕم٤م إِ
 )            ،  ُِمْٚمٌؽ هِ  مَلْ ُيْ٘مٓمِ

ـْ ُظَؿرُ  ْصَٗمكأو َقادِ  ُِم ى َوَأُْمَقاِل َأْرِض افسَّ  [وأَ ]       َوَأْهِؾ سَمْٞمتِِف َوَُم٤م َهَرَب َأْهُٚمفُ ـرِْسَ

ِف َأًْمٍػ   َٓ َٕم٦َم آ ًْ
ٌَْٚمُغ شمِ وُمَٝم٤م ذِم ،   (َهَٚمُٙمقا وَمَٙم٤مَن اعَم ِٚمٛملَم  َُمَّم٤مًمِِح  َويَم٤مَن َيٍْمِ ًْ ، اعُم

ُف َيَرىُظْثاَمنَ صُمؿَّ إِنَّ ، َومَلْ ُيْ٘مٓمِْع ؿَمْٞمَئ٤ًم ُِمٜمَْٝم٤م  َٟمَّ ِٕ وَمَٙم٤مَن َذًمَِؽ ُِمٜمُْف ، إىِْمَٓم٤مقَمَٝم٤م َأْوومـََر   َأىْمَٓمَٕمَٝم٤م : 

إىِْمَٓم٤مَع مَتِْٚمٞمٍؽ  ةٍ رَ إىِْمَٓم٤مَع إضَِم٤م لَم َأًْمَػ َأًْمٍػ ، َٓ ًِ َرْت طَمتَّك سَمَٚمَٖم٧ْم مَخْ وَمَٙم٤مَن ُِمٜمَْٝم٤م ، َوشَمَقومَّ

ُؼ سم٤ِمعَمَقاِت ُدوَن اًمَٕم٤مُِمرِ ، إىِْمَٓم٤مقَم٤مشُمُف َوِصاَلشمـُُف  اَم َيَتَٕمٚمَّ   : وَمَٛمْٕمٜم٤َمهُ ،َوإَِذا يَم٤مَن إىِْمَٓم٤مُع اإِلَُم٤مِم إِٟمَّ

ـْ  ٌِْؼ إمَِم إطِْمَٞم٤مِئِف : عمَِٙم٤مِن إِْذٟمِِف َووَمْْمِؾ اضْمتَِٝم٤مِدِه  َأْن َيُٙمقَن اعمـُ٘مـَْٓمُع َأْومَم سم٢ِمطِْمَٞم٤مِئِف مِمَّ ًْ ، مَلْ َي

   . (ِي يوَمَٚمْق سَم٤مَدَر هَمػْمُ اعُمْ٘مَٓمِع َوَأطْمَٞم٤مَه٤م َُمَٚمَٙمَٝم٤م اعُمْح 

ٌَْؾ صَماَلِث ؾِمٜملَِم وَمِٝمَل ًمِْٚمُٛمْ٘مَٓمِع :   َأُبقَحـِقَػةَ َوىَم٤مَل        إِْن َأطْمَٞم٤مَه٤م  : َمافٌِؽ َوىَم٤مَل ، ىَم

َ اعُمْ٘مَٓمُع سَملْمَ َأْن ، سم٤ِمإِلىْمَٓم٤مِع وَمِٝمَل ًمِْٚمُٛمْ٘مَٓمِع ًا قَم٤مملِ  َي َٟمَٗمَ٘م٦َم ِي ْح َي املُ قْمطِ ُي َوإِْن مَلْ َيْٕمَٚمْؿ ظُمػمر

                                                                                                                                               

وشمقريثف هل٤م ، أُم٤م إىمٓم٤مع اًمت٘مٚمٞمد ويًٛمك إىمٓم٤مع اإلروم٤مق : وماليٛمٚمؽ سمف : وإٟمام ًمف آرشمٗم٤مق ُمدة ُم٘م٤مُمف : وم٢مذا شمريمٝم٤م 

  [ . (550): إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م  (187)خمتٍم اعمزين : يٜمٔمر  ]. زال طمٙمؿ اإلىمٓم٤مع قمٜمٝم٤م 

:                   يٜمٔمر  ].  َأظَمَذ ُم٤مًمف يمٚمف  :، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع ، وُمٕمٜمك َأْصَٗمك  (اصٓمٗمك):  ذم مجٞمع اًمٜمًخ (5) 

   [ .(518): اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  (8/258)ًم٤ًمن اًمٕمرب 

. اعمٓمٌقع ، واعمث٧ٌم ُمـ  (و):  ذم مجٞمع اًمٜمًخ  ()

= ، يمت٤مب أطمٙم٤مم إرض وإىمٓم٤مقمٝم٤م وإطمٞم٤مئٝم٤م  (528- 1/527)أظمرضمف اسمـ زٟمجقيف ذم إُمقال  (7)         

،  (399-1/398)، وأظمرضمف اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ذم إُمقال  (1039)ومح٤مه٤م ، سم٤مب اإلىمٓم٤مع ، ح = 

، وُذيمر ومٞمٝمام  (708 )سم٤مب اإلىمٓم٤مع ، ح   وإطمٞم٤مئٝم٤م ومح٤مه٤م وُمٞم٤مهٝم٤م ، إىمٓم٤مقمٝم٤ميمت٤مب أطمٙم٤مم إرولم ذم 

 .ؾمٌٕم٦م آٓف أًمٍػ : أن اعمٌٚمغ 

 . (6/304)سمدائع اًمّمٜم٤مئع : يٜمٔمر  ()

 . (4/550)اعمدوٟم٦م : يٜمٔمر  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

َك ًَمُف إَْرَض ، قِماَمَرشمِِف َوشَمُٙمقُن إَْرُض ًَمُف  ٌَْؾ اًمَٕمَٛمؾِ  ،َوسَملْمَ َأْن َيؽْمُ :  َوَي٠ْمظُمَذ ىِمْٞمَٛمَتَٝم٤م ىَم

ـْ  صََمٍر قَم
٦ٍم وَمـَٕمَٚمَٝم٤م ُظَؿرَ ِٕ .  ًمِـَٛمّْمَٚمَح٦ٍم ا ُظَؿرُ  مَحََٚمُف َأْصَح٤مسُمٜم٤َم قَمغَم َواىِمَٕم٦ٍم ظَمـ٤مصَّ

اؾِِعلُّي َوىَم٤مَل        اَمِن إِ - : َُم٤م َُمْٕمٜم٤َمُه  - إَْصَحاُب  وَ افشَّ ًْ                         : نَّ اإِلىْمَٓم٤مَع ىِم

٤م   َي َوُهَق إىِْمَٓم٤مُع اعَمَقاِت ًمُِٞمْحِل ، إىِْمَٓم٤مُع مَتِْٚمٞمٍؽ : َأطَمُدمُهَ
ِ
. ُه وَمُٞمْٛمَٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

تِل ذِم ـَمِريِؼ اعُمْس ، َٓ مَتْٚمٞمٍؽ  إىِْمَٓم٤مُع إِْروَم٤مٍق : َواًمـث٤َّميِن        ، ُملَم لِ يَمَٛمَ٘م٤مقِمِد إؾَْمَقاِق اًمَّ

َؾ  َٓ شمـََدظمُّ طُمقا سم٠َِمنَّ اإِلىْمَٓم٤مَع  َوَسَّ
ـْ ، ًَمُف ذِم اًمَٕم٤مُِمِر   َم قَم َّٓ َُم٤مشَمَ٘مدَّ                         ا ُظْثاَمنَ إِ

َقادِ  ذِم  .  َأْرِض افسَّ

ُف إىِْمـَٓم٤مُع إضَِمـ٤مَرٍة ):   اَداَوْرِديِّ َوىَمْقُل        ِذي يـُْٗمَٝمُؿ ُِمٜمْفُ ،  (إِٟمَّ ُهْؿ رَ  َأجَّ ُظْثاَمنَ  َأنَّ  :َواًمَّ

٤مَه٤م سم٠ُِمضْمَرٍة َُمْٕمُٚمقَُم٦ٍم  ِٛمُٚمقَه٤م، إِيَّ ٤م َأْن حَيْ ٌَُٝمؿ  ، صُمؿَّ ُهْؿ إُِمَّ  .    [م ًمفُ هِب٤َم مِم٤َّم  ]َأْوحُي٤َمؾِم

 : َؾْرعٌ       
ِ
ْٚمَٓم٤مِن ًمأِْلَُُمَراء ًُّ ـَ اًم َُم٤مِن ُِم   َوإضَْمٜم٤َمِد ذِم  ،اإِلىْمَٓم٤مقَم٤مُت اعَمْٕمُرووَم٦ُم ذِم َهَذا اًمزَّ

َتِٖمٚمُّقهَن٤َم وَ  : ٍض قَم٤مُِمَرٍة اَأرَ  ًْ ٤مَه٤م َي ُٕمُٝمْؿ إِيَّ
مَلْ َيٜمِْزقْمَٝم٤م  يُمقُن هَلُؿ َُمٜم٤َمومُِٕمَٝم٤م َووَمَقاِئُدَه٤م َُم٤مَت ُيْ٘مٓمِ

 اً  ِذيْمرَ ا مَلْ َأضِمد ًَمفَ  : ُِمٜمُْٝمؿ َأْوَيُٛمقشُمقا
ِ
ِٛمَٞمُتُف إىِْمَٓم٤مقم٤ًم خُم٤َمًمٌِػ ًمَِ٘مْقهِلؿ  ، ذِم يَماَلِم اًمُٗمَ٘مَٝم٤مء ًْ :              َوشَم

َتٜمُِد إًَِمْٞمفِ  ًْ ِقُج إمَِم َأْصٍؾ َي ِقيُزُه حُيْ اَم َيُٙمقُن ذِم اعَمَقاِت ، َودَمْ  َوإمَِم خَتِْري٩ٍم  ،إِنَّ اإِلىْمَٓم٤مَع إِٟمَّ

ِد اإِلىْمَٓم٤مِع َُمَٚمَؽ اعَمٜمَْٗمَٕم٦َم َأِو اًمَٗمَقاِئدَ  :طَمتَّك ُيَ٘م٤مَل ، قَمغَم ـَمِريٍؼ ومِْ٘مِٝمٍل  َُجرَّ
 ،  سم٠َِمنَّ اعُمْ٘مَٓمَع عمِ

ُف َيْٛمِٚمُٙمَٝم٤م َُم٤م َداَُم٧ْم ذِم َيِدِه ؿَمْٞمَئ٤ًم وَمَِمْٞمئ٤ًم   .  َوَأٟمَّ

                                                 

 . (497، 7/496): اًمٌٞم٤من  (624، 3/622)اعمٝمذب : ، ويٜمٔمر  (187) ص  خمتٍم اعمزين ()

 . ( 7/482 )احل٤موي  ()

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (سمامهلؿ)  :(ك) ذم ()
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فُ        َيْٛمِٚمُٙمَٝم٤م  :َوإِْن ىُمْٚمٜم٤َم سم٠َِمٟمَّ َٓ اَم َيُ٘مقُم َُمَ٘م٤مَم اإِلَُم٤مِم ذِم اؾْمتِْٖماَلهِل٤َم َوإجَِي٤مِرَه٤م،                            َوإِٟمَّ

ُؾ ُِمٜمَْٝم٤م صُمؿَّ  َت٠ْمصمُِر سماَِم َيَتَحّمَّ ًْ ٌَْؾ اؾْمتِْئَث٤مِرِه سمِِف  ،َي ِٚمٞمَط اإِلَُم٤مِم قَمغَم َأظْمِذِه ىَم ًْ ُف ،  اىْمَت٣َم شَم َوَأٟمَّ

ٌَْٞم٧ِم اعَم٤مِل 
. َوقَمغَم اًمَٗمِ٘مٞمِف اًمِٗمْٙمُر ذِم َذًمَِؽ ، َويُمؾُّ َذًمَِؽ ُُمِْمِٙمٌؾ ، ُِمْٚمٌؽ ًمِ

خَيَْتصُّ سم٤ِمإِلىْمَٓم٤مقَم٤مِت        َٓ ْزَؿةُ  سَمؾِ ، َو تِل  افرَّ ْٚمَٓم٤منُ  اًمَّ ًُّ ُيْٓمِٚمُ٘مَٝم٤م اًم
ِهؿ    َوهَمػْمِ

ِ
ًمِْٚمُٗمَ٘مَراء

. اًمَٙماَلُم  َهَذا جَيِْري ومِْٞمَٝم٤م

ـْ وَمَقاِئِد اًمٜمََّٔمِر ذِم َذًمَِؽ        ى َأطَمٌد َوَزَرقَمَٝم٤م َهْؾ َٟمُ٘مقُل  :َوُِم ُف ًَمْق شَمَٕمدَّ ُف دَم٥ُِم قَمَٚمْٞمِف :  َأٟمَّ إِٟمَّ

َٓ  : ا ًمَِّم٤مطِمٌَِٝم٤مشُمفَ ُأضْمرَ  ُف َُمَٚمَؽ َُمٜمَْٗمَٕمَتَٝم٤م سم٤ِمإِلىْمَٓم٤مِع َأِواإِلـْماَلِق َأْو  َٟمَّ اَم ًَمُف سم٤ِمإِلىْمَٓم٤معِ ؟  ِٕ  َوإِٟمَّ

ِر  َأِو اإِلـْماَلِق  ُد اظْمتَِّم٤مٍص يَم٤مظْمتَِّم٤مِص اعُمَتَحجر سَم٤مىِمَٞم٦ٌم قَمغَم / أ 96/  َوِهَل ، جُمَرَّ

اِك   ِٚمٛملَم ومِٞمَٝم٤م  [يُمؾر ]اؿْمؽِمَ ًْ اِرُع َأطَمُدُهؿ ،  اعُم . َواًمزَّ

َم إىِْمَٓم٤مُع ضِمْزَي٦ِم        ـِ َوىَمْد شَمَ٘مدَّ ُدُه سَملْمَ َأْن ،  ومِٞمِف اخَلَطايِبُّي  َوَُم٤مىَم٤مًَمُف افَبْحَرْي               يُمقنَ َي َوشَمَردُّ

 : َُمَقاشَم٤ًم 
ِ
ـَ اخلُُٛمسِ  َأوْ : وَمُٞمَتَٛمٚمَُّؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء ْ قَمغَم ،  ُهَق ُِم ٌَلمَّ ـَ  َومَلْ َيَت            شَمْ٘مِديِر يَمْقٟمِِف ُِم

ُل  َواًمٔم٤َّمِهرُ ،  ِروْمَ٘م٤م  َهْؾ َأقْمَٓم٤مُه ُِمْٚمَٙم٤ًم َأوْ  :اخلُُٛمسِ  ذِم َهَذا  وَماَل َيُٙمقُن يَم٤مإِلىْمَٓم٤مقَم٤مِت ، إَوَّ

َُم٤مِن    .اًمزَّ

ِقيغُ  : اإِلْؿَطاعُ  ) :  افَؼايِض ِظَقاٌض َوىَم٤مَل        ًْ ـْ َُم٤مِل اهللِ شَمَٕم٤ممَم ؿَمْٞمئ٤مً  شَم     اإِلَُم٤مِم ُِم

ـْ َيَراُه َأْهاَلً ًمَِذًمَِؽ  َ
َتْٕمَٛمُؾ ذِم إىِْمَٓم٤مِع إَْرِض   [وَ ]، عمِ ًْ ِرَج ُِمٜمَْٝم٤م ، َأيْمَثُر َُم٤م ُي َوُهَق َأْن خُيْ

                                                 

ْزق هق(3) ْزىَم٦م  : اًمرَّ   : (6/146) ًم٤ًمن اًمٕمرب :يٜمٔمر ]         .اعمرة اًمقاطمدة ُمـ اًمٕمٓم٤مء :  اًمٕمٓم٤مء ، واًمرَّ

  . [(342 )اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

.   سمتٍمف يًػم  ( 307/  2 ) ُمِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر ()

قم٤ممل اعمٖمرب وإُم٤مم أهؾ  ، اًمٗمْمؾ ا أبيٙمٜمك هق قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض اًمٞمحّمٌل اًمًٌتل،  (3)

  ،(اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك)، ًمف   ووزم ىمْم٤مءه٤م  ،هـ476، وًمد ذم ؾمٌت٦م ؾمٜم٦م  احلدي٨م ذم وىمتف
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٤مُه وَمَٞمْٕمُٛمَرهُ ، ًَمُف َُم٤م حَيُقُزُه  َٙمُف إِيَّ ٤م َأْن ُيَٛمٚمر ًة  ،إُِمَّ َتُف ُُمدَّ َٕمَؾ ًَمُف هَمٚمَّ  َوَهَذا َُمْٕمٜمَك،  ( َأْو جَيْ

َُم٤مِن  ِذي ذِم َهَذا اًمزَّ َّٓ َأنَّ َأْصَح٤مسَمٜم٤َم مَلْ َيْذيُمُروُه  ،اإِلىْمَٓم٤مِع اًمَّ .  إِ

   َ َوَأُبق َداُود افُبَخاِريُّي  َرَوى  ،(َأْن يـَْحِؿَل  َوإَْطَفُر َأنَّ فِِْلَِمامِ  ): ىَم٤مَل     

ـْ طَمِدي٨ِم افـََّسائِلُّي وَ  ـِ َجثَّاَمةَ  ُِم ِلر  افصـَّْعِب ْب ـِ اًمٜمٌَّ َّٓ )) :  ىَم٤مَل ص قَم مِحَك إِ َٓ هللِ  ِ 

ـِ افُبَخاِريُّي َواْٟمَٗمَرَد ،   (( َوًمَِرؾُمقًمِفِ  َذا احلَِدي٨ِم ُمْسؾِؿٍ  قَم ـْ إَْصَحاُب َوَذيَمَر ،  هِبَ  ُِم

ِلر  ِف صظَمَّم٤مِئِص اًمٜمٌَّ ًِ ِٛمَل ًمِٜمَْٗم ِض ،  َأنَّ ًَمُف َأْن حَيْ اؾِِعلُّي َومَلْ َيَتَٕمرَّ                      ،  ًمَِذًمَِؽ افشَّ

َٓ اعُمَّمٜمرُػ ُهٜم٤َم ،  َٓ  )َو ـَ إَِئَٛم٦ِم سَمْٕمَدُه َو طََمٍد ُِم
ِٕ طَم٤مِد اًمٜم٤َّمِس َأْن حَيُْٛمقا  َوًَمْٞمَس 

ِٔ

ِٝمؿ سماَِل ظِماَلٍف  ًِ َْٟمُٗم اَم َذًمَِؽ ًمَِرؾُمقلِ ، ِٕ   ،  مَلْ َيْٗمَٕمُٚمفُ صَوَُمَع ضَمَقاِزِه ًَمُف  ، صاهللِ  َوإِٟمَّ

ِٚمٛملَم  ًْ اَم مَحَك ًمِْٚمُٛم ِف  صوَم٤محِلَٛمك ضَم٤مِئٌز ًمَِرؾُمقِل اهللِ ،  (َوإِٟمَّ ًِ سماَِل ظِماَلٍف ًمِٜمَْٗم

ِٚمٛملَم  ًْ ِٚمؿ، َوًمِْٚمُٛم ًْ ِف َووَمَٕمَٚمُف ًمِْٚمُٛم
ًِ ـَ َومَلْ َيْٗمَٕمْٚمُف ًمِٜمَْٗم   . ي

                                                                                                                                               

 وومٞم٤مت إقمٞم٤من:  ( 5/99 )  إقمالم:يٜمٔمر  ] .هـ 544 وهمػمه٤م ، شمقذم سمٛمرايمش ؾمٜم٦م ، (ُمِم٤مرق إٟمقار)و

( 1/392 ) . ] 
 

 .  (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

                  ، صسم٤مب ٓمحك إٓ هلل وًمرؾمقًمف  يمت٤مب اًمنمب واعم٤ًمىم٤مة ، ، (  381 ) ذم اًمّمحٞمح ()

 .  ( 2370)ح 

، يمت٤مب اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء ،  سم٤مٌب ذم أرض حيٛمٞمٝم٤م اإلُم٤مم أو  ( 514 / 3 )ذم اًمًٜمـ  ()

 . ( 3078 )اًمرضمؾ ، ح 

 . ( 5743)  ، يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات،  سم٤مب احلٛمك ، ح   ( 5/330 ) اًمٙمؼمى  اًمًٜمـ ذم()

 أُمف زيٜم٥م سمٜم٧م طمرب ،                      ،ااًمّمٕم٥م سمـ ضمث٤مُم٦م سمـ ىمٞمس سمـ رسمٞمٕم٦م اًمٚمٞمثل اًمّمح٤ميب  هق()

 ]                                .                  همػمذًمؽ   وىمٞمؾ،اُم٤مت ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر أظم٧م أيب ؾمٗمٞم٤من ، ٟمزل إسمقاء ، 

  [ . (2/449) : أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 897 - 896/ 2 )  : اإلص٤مسم٦م (373)آؾمتٞمٕم٤مب : يٜمٔمر 

  .(6/220): اًمٕمزيز  (2/578)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم : يٜمٔمر   (3) 

ُم٤محيٛمٞمف   ]

اإلُم٤مم  

 [ًمٚمٛمًٚمٛملم 
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ِلَّ  )  : افُبَخاِريِّ َوذِم                                      ، ( افـَِّؼقعَ  مَحَك صَوىَمْد سَمَٚمَٖمٜم٤َم َأنَّ اًمٜمٌَّ

ـَ ،  سم٤ِمًمٜمُّقن َِوافـَِّؼقعُ   ، اَدِديـَةِ َُمْقِوٌع ىَمِري٥ٌم ُِم
ِ
٤ٌَمء ـْ ىَم٤مًَمُف سم٤ِمًم                         ،  َوهَمَٚمَط َُم

٤م   سماَِل ظِماَلٍف افَغْرَؿدِ  َبِؼقعُ َوَأُمَّ
ِ
٤ٌَمء                          : (سَمَٚمَٖمٜم٤َم  َوىَمدْ ) : َواًمَ٘م٤مِئُؾ ،  وَم٤ٌِمًم

ْهِريُّي  ِلَّ )) :َوىِمٞمَؾ    ، افزُّي ٌَاًل ص إِنَّ اًمٜمٌَّ          وَمَّمغمَّ  ، َيْعَؿؾ  : ُيَ٘م٤مُل ًَمفُ  ِبِافَبِؼقع قَماَل ضَم

 . (( اًمَقاِدي َوَأؿَم٤مَر إمَِم ، َهَذا طِمـاَمَي : صُمؿَّ ىَم٤مَل ، قَمَٚمٞمِف 

ِذي مَحَك : َوىَمْد ىِمْٞمَؾ        يَػ أَ وَ   ) ، ا ُظَؿرُ  ِؿقعَ نَّ الإِنَّ اًمَّ ِ ْصُؾ احِلَٛمك قِمٜمَْد اًمَٕمَرِب َأنَّ اًمنمَّ

٤ٌَمً  ٦ًٌَم اؾْمَتْٕمَقى يَمْٚم ً َواْٟمَتَجَع سُمْ٘مَٕم٦ًم خُمِّْم َٓ ٌٍَؾ َأْو َٟمِْمزٍ  [قَمغَم ]  ُِمٜمُْٝمؿ يَم٤مَن إَِذا َٟمَزَل َُمٜمِْز  ،  ضَم

َٛمُع ًَمفُ  ًْ ـْ َي َوَوىَمَػ ًَمُف َُم
يُػ  َصْقشُمُف مَح٤َمهُ   طَمْٞم٨ُم اْٟمَتَٝمك [وَم٢ممَِم ]، َصْقشَمُف   ِ َذًمَِؽ اًمنمَّ

                                                 

                         ، ص، يمت٤مب اًمنمب واعم٤ًمىم٤مة ،  سم٤مب ٓمحك إٓ هلل وًمرؾمقًمف  ( 381 ) اًمّمحٞمح ()

                    .  ، وورد سمٕمد احلدي٨م اًمذي ؾمٌؼ خترجيف ذم اًمّمٗمح٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ( 2370 )ح 

واد ُمـ أودي٦م احلج٤مز ، ي٘مع ضمٜمقب :  واعمراد هٜم٤م  يًتٜم٘مع ومٞمف اعم٤مء ، يمؾ ُمقوع: اًمٜم٘مٞمع ذم اًمٚمٖم٦م ()

 ص ومح٤مه رؾمقل اهلل  يمٞماًل  ىُمرب اًمٗمرع ،120 يمٞماًل ، وأىمّم٤مه قمغم سمٕمد 40اعمديٜم٦م ، أول اًمٜم٘مٞمع يٌٕمد قمٜمٝم٤م 

 :  هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت                        (4/400 )ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان : يٜمٔمر  ] .           خلٞمٚمف ، وهق ُمـ دي٤مر ُمزيٜم٦م  

 [  . (204/ 1):  اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م اًمقاردة ذم اًمًػمة   (6/179): ومتح اًم٤ٌمري   (603 / 2 )

 =     اًمٕمقؾم٩م ؿمجر، واًمٖمرىمد هق يم٤ٌمر سمجقار اعمًجد اًمٜمٌقي  ُم٘مؼمة أهؾ اعمديٜم٦م ،: وهسم٘مٞمع اًمٖمرىمد  ()

: هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت                              (31): إُمٙمٜم٦م ًمٚمزخمنمي  (1/373 ) ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان: يٜمٔمر  ]=      

(2 / 292 ، 293) . ] 

 . (6/179 ) ومتح اًم٤ٌمري :  يٜمٔمر()

. مل أضمد هذا اًمٜمص ومٞمام رضمٕم٧م إًمٞمف ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م  ()

 . (س)و  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (أو) : (ك) ذم ()

 . (س) و(م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ىم٤مل) : (ك) ذم ()

شمٕمريػ  ]

 [ احلٛمك
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ـْ يُمؾر ضَم٤مٟم٥ٍِم  ِف ُِم
ًِ هُ ، اًمَٕمِزيُز ًمِٜمَْٗم ِه ومِٞماَم  [ُهَق َُمَع ] َوَيْرقَمك  ، وَماَل َيْرقَمك ومِٞمِف هَمػْمُ  هَمػْمِ

ِلُّ ،   (ؾِمَقاُه  يٍػ صَواًمٜمٌَّ ـْ يُمؾر َذِ ُف ُِم ـَ اخلَْٚمِؼ ،  َأْذَ ـْ يُمؾر قَمِزيٍز ُِم ، َوَأقَمزُّ ُِم

٦ًم  . وَمُجِٕمَؾ احِلَٛمك ًَمُف ظَم٤مصَّ

٤ٌَمِح ،  اعَمَٙم٤مُن اعَمْحِٛملُّ  :ُهقَ  احِلَؿكوَ            َوىَمْد ُيَراُد سم٤ِمحِلَٛمك َُمْٕمٜمَك، َوُهـَق ظِماَلُف اعُم

ِٛمَل  َوُهَق َٟمْٗمُس ، اعَمّْمَدِر  ـْ َذًمَِؽ  [ُيْٛمٜمَعَ  ] َأْن  :َوَُمْٕمٜم٤َمهُ ،   َأْن حَيْ  ُِم
ِ
ـَ اإِلطْمَٞم٤مء   ُِم

رَ  : اعَمَقاِت  قَم٤مُه اًمَٙمأَلِ   ومِٞمفِ ًمَِٞمتَقومَّ هُ  ، ةٌ  َُمَقاٍش خَمُّْمقَص وَمؽَمْ  .  َوَيْٛمٜمََع هَمػْمَ

هللِ )): َوىَمْقًُمُف        َٓ مِحَك إِ َتِٛمُؾ املَ   (( َوًمَِرؾُمقًمِفِ  َٓ ـَ حَيْ َّٓ  : َهْؾ َُمْٕمٜم٤َمهُ  ،َيلْمِ قْم حَيِْٛمل َأطَمٌد إِ َٓ  

َُمَٙم٤مَن حُيَْٛمك :َأْو َُمْٕمٜم٤َمهُ ، اهللُ َوَرؾُمقًُمُف  َٓ  
َّٓ هللِ َوًمَِرؾُمقًمِفِ   ـَ اخلَْٚمِؼ إِ طََمٍد ُِم
؟                      ِٕ

. َوَهَذا َأىْمَرُب إمَِم َوْوِع اًمَٙمِٚمَٛم٦ِم 

َّٓ هللِ َوًمَِرؾُمقًمِِف  ) :  إَْزَهِريُّي َوىَم٤مَل        طََمٍد حَيِْٛمل إِ
ِٕ تِل شُمْريَم٥ُم  :َأْي ، ًَمْٞمَس   اخلَْٞمُؾ اًمَّ

. وَمَٝمِذِه صَماَلصَم٦ُم َُمَٕم٤مٍن ،  (ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ 

ـُ َؾاِرسٍ  َوىَم٤مَل                                 َوُهَقمِحًَك ،  [َويَمَذا] مَحَْٞمٜم٤َم َُمَٙم٤مَن يَمَذا  :َزْيدٍ  َأُبقىَم٤مَل :  اْب

ُه ،  َأمْحَْٞمٜم٤َم  : ىِمٞمَؾ َوُصقِدَر :وَم٢مَِذا اُْمَتٜمََع  ،  [ُيْ٘مَرُب  ] َٓ   َأمْحَٞم٧ُم : ُيَ٘م٤مُل : َوىَم٤مَل هَمػْمُ

       . ضَمَٕمْٚمُتُف مِحًَك :اعَمَٙم٤مَن 

                                                 

  . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ُمقوع) : (ك)ذم  ()

 .سمتٍمف  (6/220)اًمٕمزيز   (6) 

  .(1/349): اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر  (4/239) ًم٤ًمن اًمٕمرب: يٜمٔمر  (7)         

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (حيٛمك) : (ك) ذم ()

   . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (قم٤مهًمػم) : (ك) ذم ()

. سمتٍمف يًػم  (358)اًمزاهر  ()

هق ؾمٕمٞمد سمـ أوس سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري اًمٌٍمي ، يم٤من إُم٤مُم٤ًم ذم اًمٜمحق ، روى اًم٘مراءات قمـ أيب  ()
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بِقِديِّ  افَعْغِ   ِخُمَْتَك َوذِم  وَمَٞمِّمحُّ َأْن ُيْ٘مرَأ ،  (يَمأَلٌ حُيَْٛمك اًمٜم٤َّمُس ُِمٜمُْف ): احِلَٛمك :  فِؾزَّ

 صُماَلصمِٞم٤ًَّم  ادِـَْفاِج يَماَلُم 
ِ
َٝم٤م ُرسَم٤مقِمٞم٤ًَّم ، سمِِحَٛمك سمَِٗمْتِح اًمَٞم٤مء                        ، َواًمَٗمْتُح َأؿْمَٝمرُ ، َوسمَِْمٛمر

اؾِِعلُّي َوَذيَمَر  َتِٛمُؾ َُمْٕمٜمََٞملِم  ) : افشَّ ٤م ، َأنَّ احلَِدي٨َم حَيْ طََمٍد َأْن : َأطَمُدمُهَ ِٕ َٓ َيُٙمقَن  َأْن 

ِٚمٛملَم هَمػْمَ َُم٤ممَح٤َمُه َرؾُمقُل اهللِ  ًْ ِٛمَل ًمِْٚمُٛم . وَماَل َيُٙمقُن ًمَِقاٍل َأْن حْيِٛمَل ،  صحَيْ

َّٓ / ب 96/ َُمْٕمٜم٤َمُه : َواًمث٤َّميِن         ، ص َرؾُمقُل اهللِ مَح٤َمُه قَمَٚمْٞمفِ   [َُم٤م] ُِمْثؾِ  مَم عَ إِ

ِة صوَمِٚمْٚمَخِٚمٞمَٗم٦ِم ظَم٤مَّ  َٓ    .( صَأْن حَيِْٛمَك قَمغَم َُم٤م ُِمْثِؾ َُم٤م مَحَك َرؾُمقُل اهللِ ، ًة ُدوَن اًمُق

٤م  ٚمَذاِن َذيَمَرمُهَ اؾِِعلُّي َوَهَذاِن اعَمْٕمٜمَٞم٤مِن اًمَّ  ذِم احلَِدي٨ِم إَِذا مُجَِٕم٤م إمَِم افشَّ
َُم٤م َذيَمْرَٟم٤مُه َص٤مَر ذِم  

ـْ اعَمْٕمٜمََٞملمِ ، احلَِدي٨ِم اطْمتاَِمُل صَماَلصَم٦ِم َُمَٕم٤مٍن  ٤م  َوُِم ـِ َذيَمَرمُهَ ٚمَذي اؾِِعلُّي اًمَّ ٧ٌََم افشَّ  إَْصَحاُب  َأصْم

ِٛمَل   ذِم َأنَّ ًمإِِلَُم٤مِم َأْن حَيْ
 مُجُْفقرِ َوإفَْمَٝمُر قِمٜمَْد  ، اُدَصـُِّػ يَماَم َأؿَم٤مَر إًَِمْٞمِٝماَم  ىَمْقًَملْمِ

ِٛمَل إَْصَحاِب    . َأنَّ ًَمُف َأْن حَيْ

                                                                                                                                               

ؾمٛمٕم٧م اًمث٘م٦م ، يريد         : قمٛمرو سمـ اًمٕمالء ، وأظمذ قمٜمف أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ، ويم٤من ؾمٞمٌقيف إذا ىم٤مل 

ُمٕمجؿ إدسم٤مء                             : يٜمٔمر  ].       هـ 215، شمقذم ؾمٜم٦م  (اجلٛمع واًمتثٜمٞم٦م )، و (اًمٜمقادر )أسم٤م زيد ، ًمف 

  [ . (29-2/28): سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة  (3/1359-1363 )

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ سمٞم٤مض سمٛم٘مدار يمٚمٛم٦م  (ك) ذم (3)

  .  ( 312 /3 )  ًمٚمٗمراهٞمدي مل أضمد اًمٙمت٤مب اعمذيمقر ، ووضمدت اًمٜمص ذم يمت٤مب اًمٕملم(4)          

                          هـ 316، وًمد ؾمٜم٦م   يٙمٜمك أسم٤م سمٙمر ، هق حمٛمد سمـ احلًـ سمـ قمٌد اهلل اًمزسمٞمدي إٟمدًمز (5)        

أمتف سم٤مظمتّم٤مره ، وأووح ُمِمٙمٚمف ، وزاد ومٞمف ُم٤مقم٤ًمه يم٤من  ):  ىم٤مل ي٤مىمقت قمـ يمت٤مسمف خمتٍم اًمٕملم ذم إؿمٌٞمٚمٞم٦م ،

 .                            هـ 379، شمقذم ؾمٜم٦م  (اًمقاوح)و،  (حلـ اًمٕم٤مُم٦م) و ،(ـمٌ٘م٤مت اًمٜمحقيلم واًمٚمٖمقيلم ) ًمف ، (ُمٗمت٘مرًا إًمٞمف

 [ . (6/82)إقمالم :  (1/73): سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة  (2521-6/2518)ُمٕمجؿ إدسم٤مء  :يٜمٔمر ]

  .(95 -5/94)إم :   يٜمٔمر (1)

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمط ُمـ  () 
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َف  ا ُظَؿرُ َومَحك ) ، ا َأُبق َبْؽرٍ َوىَمْد مَحَك        َ لْمِ  (  افؼَّ َووَمْتِح ،  اعُمْٕمَجَٛم٦ِم  سمَِٗمْتِح اًمِمر

 
ِ
اء لِم اعُمْٝمَٛمَٚم٦ِم : َوىِمٞمَؾ ، اًمرَّ ًر  ، سم٤ِمًم

ِ
اء ُل ، َويَمْنِ اًمرَّ    .َأَصحُّ  َوإَوَّ

           :ىَم٤مَل ًَمُف  َوعَم٤م اؾْمَتْٕمَٛمَٚمُف قَمغَم احِلَٛمك،  َهاكِ ٌ َويَم٤مَن ًَمُف هُماَلٌم قَمغَم احِلَٛمك اؾْمُٛمُف       

ُهـَلُّي َي٤م  )
ِٚمؿ،  ًْ ـِ اعُم ـَ  اْوُٛمْؿ ضَمٜم٤َمطَمَؽ قَم ِٚمٛملَم ، وَم٢مِنَّ َدقْمَقَة اعَمْٔمُٚمقِم  ،  ي ًْ ِؼ َدقْمَقَة اعُم َواشمَّ

يَؿةِ َوَأْدظِمْؾ َربَّ ،   جُم٤َمسَم٦مٌ  َ ٤مَي  ،  افُغـَْقَؿةِ  َوَربَّ  افكُّي ـِ َوَٟمَٕمَؿ  َوإِيَّ ـِ ا   َوَٟمَٕمؿَ َظْقٍف  اْب ب

انِ  اُم إِْن هَتِْٚمْؽ َُم٤مؿِمَٞمُتُٝماَم َيْرضِمَٕم٤مِن إمَِم َٟمْخٍؾ َوَزْرٍع  ، َظػَّ يَٛم٦ِم َوَربَّ ، وَم٢مهِنَّ َ َوإِنَّ َربَّ اًمٍمُّ
 

َي٤م َأُِمػَم اعُم١ْمُِمٜملَِم ، َي٤م َأُِمػَم اعُم١ْمُِمٜملَِم ، : وَمَٞمُ٘مقُل ،  سَمٞمتِفِ إِْن هَتِْٚمْؽ َُم٤مؿِمَٞمُتُٝماَم َي٠َمشمِٜمِل ِب  اًمُٖمٜمَْٞمَٛم٦مِ 

وَم٤معَم٤مُء َواًمَٙمأَلُ  َأْيَنُ ، َأسَم٤م ًَمَؽ  َٓ  َأَٟم٤م َأوَمَت٤مِريُمُٝمؿ
َه٥ِم   ـَ اًمذَّ َواْيُؿ            ، َواًمَقِرِق  قَمكَمَّ ُِم

٤َم ًَمٌاَِلُدُهؿ ىَم٤مشَمَٚمقا قَمَٚمْٞمَٝم٤م ذِم اجل٤َمِهَٚمٞم٦َِّم َوَأؾْمَٚمُٛمقا  وَن َأينر ىَمْد فَمَٚمْٛمُتُٝمؿ ، إهِنَّ ُْؿ ًَمػَمَ اهللِ إهِنَّ

                                                 

ف ()  َ ـمرف محك اًمرسمذة ُمـ احلد اًمنمىمل ، ويٛمتد سم٤مُمتداد : واعمراد سمف   ،هق اعمٙم٤من اًمٕم٤مزم:  اًمنمَّ

                  ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان: يٜمٔمر  ]. احلٛمك ُمـ اًمِمامل إمم اجلٜمقب ، ُمًٞمٚمف ذىم٤ًم إمم ٟمجد ، وهمرسم٤ًم إمم احلج٤مز 

 [ . (254): اًمٜمٌذة ذم شمرمج٦م أيب ذر وشم٤مريخ اًمرسمذة  (146):  إُمٙمٜم٦م ًمٚمزخمنمي  (136 -135/ 3 )

              ، ص يمت٤مب اًمنمب واعم٤ًمىم٤مة ، سم٤مب ٓمحك إٓ هلل وًمرؾمقًمف  ، (381) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  () 

.  (2370)ح 

، وهق  اؾمتٕمٛمٚمف قمغم احلٛمك ، وص ، أدرك اًمٜمٌل سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف  ُمقمم قمٛمره٤مينءهق   ()

  .[( 3/2068 ) اإلص٤مسم٦م:  (1025) شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م: يٜمٔمر ].  صم٘م٦ٌم ، ًمف ِذيمٌر ذم اًمٌخ٤مري سمال رواي٦م 

ْيَٛم٦ِم   () َ َُم٦ِم ، وهل اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اإلسمؾ ، ىمٞمؾ ُم٤مسملم اًمٕمنميـ إمم اًمثالصملم : اًمٍمُّ ْ                  شمّمٖمػم اًمٍمر

                                       . وإرسمٕملم ، يم٠مهن٤م إذا سمٚمٖم٧م هذا اًم٘مدر شمًت٘مؾ سمٜمٗمًٝم٤م ومٞم٘مٓمٕمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م قمـ ُمٕمٔمؿ إسمٚمف 

   [ .(1129): اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  (8/233) ًم٤ًمن اًمٕمرب :يٜمٔمر  ]

:                              (357)اًمزاهر : يٜمٔمر ]. شمّمٖمػم اًمٖمٜمؿ ، وهل ُم٤مسملم إرسمٕملم إمم اعم٤مئ٦م  :  ُمٕمٜمك اًمُٖمٜمَْٞمَٛم٦ِم (2) 

    [ . (7/312)ومتح اًم٤ٌمري 
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ِذي َأمْحُِؾ قَمَٚمْٞمِف ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ  َٓ اعَم٤مُل اًمَّ ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه  ًَمْق ، قَمَٚمْٞمَٝم٤م ذِم اإِلؾْماَلِم ، َواًمَّ

اً  ـْ سماَِلِدِهْؿ ؿِمؼْمَ     . (  َُم٤ممَحَْٞم٧ُم قَمَٚمْٞمِٝمؿ ُِم

ِٛمَل  ِ ب افتَّْؼِريَوىَمَٓمَع َص٤مطِم٥ُم        َُم٤مِم َأْن حَيْ سم٠َِمنَّ ًمإِْلِ
َح ،   ، اًمَ٘مْقَل أظَمَر  اجُلقِريُّي َوَصحَّ

حَيِْٛمك  َٓ ُف  ٌُْٚمْٖمُف اًمٜمَّْٝمُل ، َوُهَق َأٟمَّ ُف مَلْ َي ُف ًَمَٕمٚمَّ ـْ مِحَك قُمَٛمَر سم٠َِمٟمَّ   .َوَأضَم٤مَب قَم

َبَذةُ        ِلُّ :  ىِمٞمَؾ  َوافرَّ َوىِمٞمَؾ                                   ، ا  ٍَأُبق َبْؽر: َوىِمٞمَؾ  ، صَأطْمَٞم٤مَه٤م اًمٜمٌَّ

ـَ ، َوًَمَٕمؾَّ يُمالًّ ُِمٜمُْٝماَم َأطْمَٞم٤م ؿَمْٞمَئ٤ًم ُِمٜمَْٝم٤م  ، ا ُظَؿرُ :    اَدديـَةِ َوِهَل َُمَٙم٤مٌن ىَمِري٥ٌم ُِم

 

 

َوأىَم٤مَم هِب٤َم ، افِعَراِق قَمغَم ـَمِريِؼ 
.  اَأُبق َذرٍّي  

َد ىَمْقُل  ِذي شَمَردَّ اؾِِعلِّ  َواإِلَُم٤مُم اًمَّ َوًَمْٞمَس ًمَِقازِم  ،ذِم َأنَّ ًَمُف َأْن حَيِْٛمل ُهَق اخلَِٚمٞمَٗم٦ُم  افشَّ

ٌََٚمِد َذًمَِؽ  َّٓ سم٢ِمِْذِن اإِلَُم٤مِم  اإِلىْمِٚمٞمِؿ َوَأُِمػِماًم َح سمِفِ ، إِ                                  ، اَداَوْرِديُّي يَماَم َسَّ

                                                 

 يمت٤مب اجلٝم٤مد ، سم٤مب إذا أؾمٚمؿ ىمقم ذم دار احلرب وهلؿ ، (506 ) ذم صحٞمحف أظمرضمف اًمٌخ٤مري (3)      

  .( 3059)ُم٤مل وأروقن ومٝمل هلؿ ، ح 

  ، ىمري٦ٌم ُمـ ذات قمرق قمغم ـمريؼ احلج٤مز  ، يمؿ200، شمٌٕمد قمٜمٝم٤م ىمراسم٦م  اًمرسمذة ُمـ ىمرى اعمديٜم٦م ()

:  ( 2/388 ) ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان: يٜمٔمر ].ايٜمزل هب٤م احلج٤مج سملم اًمٕمراق وُمٙم٦م ، وهب٤م ىمؼم أيب ذر اًمٖمٗم٤مري

 [ . (402 -243) : اًمٜمٌذة ذم شمرمج٦م أيب ذر وشم٤مريخ اًمرسمذة    (379 / 2)هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت 

  ذم يمٌػم ، قمغم اظمتالفا هق اًمّمح٤ميب ضمٜمدب سمـ ضمٜم٤مدة سمـ ىمٞمس سمـ قمٛمرو سمـ ُمٚمٞمؾ سمـ همٗم٤مر()

 إمم اعمديٜم٦م أشم٤مه وصحٌف إمم           أن صورضمع إمم أرض ىمقُمف ، وعم٤م ه٤مضمر رؾمقل اهلل ٟمًٌف ، أؾمٚمؿ ىمدياًم 

 آؾمتٞمٕم٤مب: يٜمٔمر  ] .  هـ 31شمقذم سم٤مًمرسمذة ؾمٜم٦م  سمتحٞم٦م اإلؾمالم ، ص ُم٤مت ، وهق أول ُمـ طمٞم٤م رؾمقل اهلل

 [ . (345- 1/343): أؾمد اًمٖم٤مسم٦م  ( 2220-4/2217)  اإلص٤مسم٦م: ( 795- 793 )

  . (5/96)إم :  يٜمٔمر (2)

 . ( 484 /7 ) احل٤موي:  يٜمٔمر()
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َة سم٤ِمخلَِٚمٞمَٗم٦ِم  افُػقَرايِنُّي   َوَأحْلََؼ  َٓ اؾِِعلُّي َوَواوَمَ٘مُف ، َوطَمَٙمك ومِٞمِٝمُؿ اًمَ٘مْقًَملِم ،  اًمُق  افرَّ

َح اجلََقاَز  ـْ َٟمصر  وُمُف : عم٤َِم َذيَمْرَٟم٤مهُ َٓ َواعُمْخَت٤مُر خِ ، َوَرضمَّ اؾِِعلِّ ُِم وَمُٝمَق َيْ٘مَتِ  اًمَ٘مْٓمَع  ، افشَّ

اخلَِٚمٞمَٗم٦ِم  ِة هَمػْمِ َٓ . سم٠َِمنَّ َذًمَِؽ ًَمْٞمَس ًمِْٚمُق

َدىَم٤مِت إَِذا اطْمَت٤مضَم٧ْم        َدىَم٦ِم إمَِم احِلَٛمك َوىَمؾَّ مَ َوَهْؾ ًمَِقازِم اًمّمَّ اعَمْرقَمك  َواِر اًمّمَّ

َوظَم٤مَف قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًمتََّٚمَػ إِْن مَلْ حَيْؿِ 
إِْن َُمٜمَْٕمٜم٤َم  ) : اَداَوْرِديُّي  ىَمـ٤مَل ؟اعَمَقاَت هَل٤َم َأْن حَيِْٛمل 

َدىَم٤مِت قِمٜمْدَ ، اإِلَُم٤مَم وَمَٝمَذا َأْومَم  َُم٤مِم وَمِٗمل ضَمَقاِزِه ًمَِقازِم اًمّمَّ ْزَٟم٤مُه ًمإِْلِ          [هَمػْمِ ] َوإِْن ضَمقَّ

وَرةِ  َُم٤م ُ ـَ اًميَّ جَيُقُز يَماَم جَيُقزُ :  َأطَمُدمُه٤م،  ومِٞمِف َوضْمَٝم٤مِن  :َذيَمْرَٟم٤مُه ُِم
وَرةِ   ُ ًمِٚميَّ

َأْن َيٌِٞمَع  

َدىَم٦مِ  ـَ َُم٤مِل اًمّمَّ َٓ ،  َُم٤مسمَِٞمِدِه ُِم وَرِة َي٩ُم َوإِْن يَم٤مَن سَمْٞمُٕمَٝم٤م ُ  اًميَّ
ُر ، وُز ذِم هَمػْمِ وَمَٕمغَم َهَذا َيَتَ٘مدَّ

وَرِة  ُ َتِديُؿ ، احِلَٛمك سمَِزَُم٤مِن اًميَّ ًْ َي َٓ . سمِِخاَلِف مِحَك اإِلَُم٤مِم ، َو

ِر : َواًمث٤َّميِن        َ  سم٢ِمِْدظَم٤مِل اًميَّ
ِ
ـْ َأُْمَقاِل اًمُٗمَ٘مَراء َر قَم َ ُف ًَمْٞمَس ًَمُف َأْن َيْروَمَع اًميَّ َٟمَّ

ِٕ جَيُقُز :  َٓ

 
ِ
رُ  َوَيُٙمقنُ ، قَمغَم إهَْمٜمَِٞم٤مء َ    َهَذا َأَصحُّ : َوىَم٤مَل ،  سم٤ِمًمَٗمِريَ٘ملِم َُمَٕم٤ًم  [يَم٤منَ ] نْ  إِ اًميَّ

    .(اًمَقضْمَٝملْمِ 

                                                 

  ،أيب سمٙمر اًم٘مٗم٤ملب شمٗم٘مف يٙمٜمك أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ ،  ،  هق قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ومقران اعمروزي()

               ،  (اًمٕمٛمد)و، وأمتٝم٤م اعمتقزم وومرع قمٚمٞمٝم٤م  (اإلسم٤مٟم٦م)يم٤من ُم٘مدم اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٛمرو ، ًمف  وأيب سمٙمر اعمًٕمقدي ،

ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ :  (115 -5/109 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: يٜمٔمر  ] .   هـ 461شمقذم ؾمٜم٦م 

 [ . ( 2/120 )  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي: ( 249 -1/248 ) ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم

 . ( 220/ 6 ) اًمٕمزيز: يٜمٔمر ()

. سمتٍمف  (485  - 484/ 7)  احل٤موي اًمٙمٌػم()

 .(م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (س) و(ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ (1)
 

. اعمٓمٌقع و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (س)و (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()
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اؾِِعلُّي َوىَم٤مَل        ُف مَحَك صومِٞماَم مَحَك َرؾُمقُل اهللِ  ):  اُدْخَتَكِ  ذِم افشَّ َوُهَق ،  افـَِّؼقعَ  َأٟمَّ

َوَأرَضَّ ،  اًمـَٛمَقاِر طَمـْقًَمُف لِ مُحَِل َو٤مىَم٧ْم اًمٌاَِلُد قَمغَم َأهْ  سَمَٚمٌد ًَمْٞمَس سم٤ِمًْمَقاؾِمِع اًمذَّ ِي إَِذا

ِٝمؿ، هِبِْؿ  ًِ َْٟمُٗم ِٕ ـَ اًمٌاَِلِد ؾَمَٕم٦ًم  ـْ  وَم٢مِٟمَّفُ ، َوَُمَقاؿِمٞمِٝمؿ  وَمَٙم٤مُٟمقا جَيُِدوَن ومِٞماَم ؾِمَقاُه ُِم ىَمِٚمٞمٌؾ ُِم

٦مِ ، يَمثػٍِم جُم٤َمِوٍز ًمِْٚمَ٘مْدِر  ِٚمٛملَم  َوومِٞمِف َصاَلٌح ًمَِٕم٤مُمَّ ًْ  . (اعُم

ـْ يَماَلِم  اُدْخَتَكِ َوذِم        اؾِِعلِّ َأْيَْم٤ًم ُِم ـَ إَْرِض  ) : افشَّ ِٛمَل ُِم َُم٤مِم َأْن حَيْ َوًَمْٞمَس ًمإِْلِ

ـْ مَح٤َمُه قَمَٚمٞمفِ  ُرُه قَمغَم َُم ُ رَضَ ٌَلمَّ َيَت َٓ ِذي  َٝم٤م اًمَّ َّٓ َأىَمٚمَّ
 ُِمْثَؾ افَؼايِض َأُبق افطَّقِِّب َوىَم٤مَل  ، ( إِ

دِ َوذِم  ، افتَّْعؾِقَؼةِ َذًمَِؽ َأْيَْم٤ًم ذِم  .     اُدَجرَّ

ِٛمَل  حَمَؾُّ  : َتـْبِقفٌ        َُم٤مِم َأْن حَيْ ِٚمٛملمَ  :اًمَ٘مْقًَملِم ذِم َأنَّ ًمإِْلِ ًْ ٦ِم اعُم َيُيُّ سمَِٙم٤مومَّ َٓ             : إَِذا يَم٤مَن 

ـْ يَمثػٍِم  [وم٢مِنْ ] ِٛمٞمِف ىَمِٚمٞماًل ُِم ِذي حَيْ ِٚمِٛملمَ : يَم٤مَن اًمَّ ًْ ـْ / أ 97/  َيْٙمِٗمل اعُم َُم٤م سَمِ٘مَل ُِم

اًمٜم٤َّمُس  )) : صًمَِ٘مْقًمِِف : َٓ جَيُقُز : َوذِم ىَمْقٍل ،  عم٤َِم َذيَمْرَٟم٤مُه  : جَيُقزُ  :وَمِٗمل ىَمْقلٍ ، َُمَقاهِتِؿ 

يَم٤مُء ذِم صَماَلٍث  ـْ َأطْمَٞم٤م َأْرَو٤ًم َُمْٞمَت٦مَ )):  َوًمَِ٘مْقًمِِف  ((ُذَ َُم٤مِم َأْن ،  ((وَمِٝمَل ًَمُف   َُم وَمَٚمْٞمَس ًمإِْلِ

ـْ َهَذا  َٓ ُِم ـْ َهَذا َو ِٚمٛملمَ ، َيْٛمٜمََع ُِم ًْ ٦ِم اعُم ٤م إَِذا يَم٤مَن احِلَٛمك َيُيُّ سمَِٙم٤مومَّ  : ٟمَِٞم٤مِئِٝمؿَوَأغْ  َأُمَّ

اؾِِعلُّي َوىَم٤مَل  ، اَداَوْرِديُّي ىَم٤مًَمُف ، َأيْمَثِر َُمَقاهِتِؿ مَلْ جَيُز  سمِِحَٛمكًمِِْمٞمِؼ اًمَٙمأَلِ قَمَٚمٞمِٝمؿ        : افرَّ

حَيِْٛمل ) َٓ
َّٓ إىََمؾَّ   ُرُه قَمغَم اًمٜم٤َّمِس  :إِ ُ رَضَ ٌَلمَّ َيَت َٓ ِذي  َٓ ُي ،  اًمَّ ُؼ إَُْمَر قَمَٚمٞمِٝمؿَض َو  . ( ير

                                                 

 . (185)ص ()

 . (186)ص ()

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (إذا  ) : (ك)ذم  ()

، سم٤مب محك إرض ذات اًمٙمأل واعم٤مء ،                    (414-1/413)أظمرضمف أسمق قمٌٞمد ذم إُمقال  (1) 

اًمقارد ذم سمٕمض ( اعمًٚمٛمقن : )ؿم٤مذًا ، وصحح ًمٗمظ ( اًمٜم٤مس: )، وقمدَّ اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ًمٗمظ  (737)ح 

    .(332 )اًمرواي٤مت ، وًمٚمتٗمّمٞمؾ ُيٜمٔمر ُم٤مؾمٞم٠ميت ص

 . (7/483) احل٤موي:  يٜمٔمر ()
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ِٛمَل وَمَحَٛمك، إَِذا ىُمْٚمٜم٤َم سم٤ِمٕفَْمَٝمِر ) :  َؾْرعٌ        َُم٤مِم َأْن حَيْ  وَمَج٤مَء ؿَمْخٌص  :َوُهَق َأنَّ ًمإِْلِ

َُم٤مِم َٟمْ٘مُض : وَم٢مِْن ىُمْٚمٜم٤َم ، َوَأطْمَٞم٤م َذًمَِؽ احِلَٛمك  ُه َأْومَم  ًَمْٞمَس ًمإِْلِ   :              َوإِْن ىُمْٚمٜم٤َم، مِح٤َمُه وَمَٖمػْمُ

     ، ِي؟ إِْن يَم٤مَن إطِْمَٞم٤مُؤُه سم٢ِمِْذِن اإِلَُم٤مِم َُمَٚمَٙمُف يوَمَٝمؾ َيْٛمِٚمُٙمُف َذًمَِؽ اعُمْح ، ًمإِِلَُم٤مِم َٟمْ٘مُض مِح٤َمُه 

ُٝماَم ، وَمَقضْمَٝم٤مِن ، َوإِْن يَم٤مَن سمَِٖمػْمِ إِْذٟمِِف  اِض قَمغَم :َٓ َيْٛمِٚمُٙمُف : َأَصحُّ قمؽِمَ
ِٓ ـَ ا ٤َم ومِٞمِف ُِم

 عمِ

.  صَوىِمَٞم٤مؾَم٤ًم قَمغَم َُم٤ممَح٤َمُه َرؾُمقُل اهللِ ،  ( إَِئَٛم٦مِ 

٧ٌََم سم٤ِمًمٜمَِّص : َواًمث٤َّميِن         صَم
ِ
َنَّ اعمِْٚمَؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء ِٕ                 َواحِلَٛمك سم٤ِمضْمتَِٝم٤مِد اإِلَُم٤مِم ،َيْٛمِٚمُٙمُف : 

ـَ اعُمَجتـَٝمـَِد ومِٞمِف  وَ     . اعَمٜمُّْمقُص َأْومَم ُِم

اَم َيُٙمقُن ذِم اعَمَقاِت  :  (ُبْؼَعِة َمَقاٍت  ):  ىَم٤مَل        َوَهِذِه ، شَمٜمٌِْٞمٌف قَمغَم َأنَّ احِلَٛمك إِٟمَّ

َّم٦مٌ  :إؿَْمَٞم٤مُء اًمثَّاَلصَم٦مُ  ُر َواإِلىْمَٓم٤مُع َواحِلَٛمك خُمّمَّ ـَ  : افُبْؼَعةُ وَ ، سم٤ِمعَمَقاِت   اًمتََّحجُّ     اعَمَٙم٤مُن ُِم

   .()إَْرضِ 

ضَْمِؾ َذًمَِؽ  : َيْٕمٜمِل ، (فَِرْظِل كـََعِؿ ِجْزَيٍة َوَصَدَؿٍة  ): ىَم٤مَل        ِٕ ،  َأنَّ احِلَٛمك 

٤م  :وَمَٗم٤مِئَدُة احِلَٛمك ؿَمْٞمَئ٤منِ  ضَْمِؾ َهَذا اًمَٖمَرِض :  َأطَمُدمُهَ ِٕ  ومِٞمِف 
ِ
ـَ اإِلطْمَٞم٤مء  يَماَم َوىَمَع ، اعَمٜمُْع ُِم

 . َوؾَمَٞم٠ْميِت ومِٞمِف يَماَلٌم  ، اَداَوْرِديِّ ذِم يَماَلِم 

                                                                                                                                               

 . (6/221)  اًمٕمزيز()

   .(6/221) اًمٕمزيز (4)          

   .(2/274)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (1)          

    .(66): اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  (57)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم :  يٜمٔمر (2)          

   .(2/274)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (3)          
 

 . (7/483) احل٤موي:  يٜمٔمر ()

وم٤مئدة  ]

 [ احلٛمك
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ـْ َرقْمِل هَمػْمِ نْ املَ : َواًمث٤َّميِن          ُع ُِم
ِ
 ًَمْٞمَس ذِم  إِذْ ، َوسمَِذًمَِؽ وَم٤مَرَق اإِلىْمَٓم٤مَع ، شمِْٚمَؽ إؿَْمَٞم٤مء

 
ِ
ـَ اإِلطْمَٞم٤مء ِٚمٞمٌط قَمَٚمْٞمِف  ُهقَ سَمْؾ ، اإِلىْمَٓم٤مِع َُمٜمٌْع ُِم ًْ ـَ قِماَمَرِة  :َواإِلطْمَٞم٤مُء َُمْ٘مُّمقٌد ،  شَم  عم٤َِم ومِٞمِف ُِم

، وَم٤معمـُ٘مـْٓمـَُع ْإْن َأطْمَٞم٤مُه طَمَّمَؾ اعَمْ٘مُّمقُد  ، يي َوهَمػْمُ اعُمْحِل ِي وَمَٞمٜمَْتِٗمُع سمِِف اعُمْح ، َداِراإِلؾْماَلِم 

ِه  ِٞمِف َٟمَزقْمٜم٤َمُه ُِمٜمُْف َوَأقْمَٓمْٞمٜم٤َمُه ًمَِٖمػْمِ وَماَل ضَمَرَم طَمَّمَؾ ومِٞمِف ، َواحِلَٛمك ًَمْٞمَس يَمَذًمَِؽ ، َوإِْن مَلْ حُيْ

. َومَلْ حَيُّْمْؾ ذِم اإِلىْمَٓم٤مِع ، اخِلاَلُف ًمأِْلِئَٛم٦ِم 

رُ َوَذيَمرَ        ٌََ٘مِر ، َواؾْمتِْٕماَمًُمُف هَم٤مًم٥ٌِم ذِم اإِلسْمِؾ ، َم عَ  اًمٜمـَّادِـَْفاُج  وَ اُدَحرَّ َتْٕمَٛمُؾ ذِم اًم ًْ َوُي

َه٤م ، َواًمَٖمٜمَِؿ َأْيَْم٤ًم يَمثػَِمًا  َٓ ؿَمؽَّ َأنَّ احِلَٛمك ىَمْد َيُٙمقُن ًمَِخ ، َوىَمؾَّ اؾْمتِْٕماَمًُمُف ذِم هَمػْمِ  ْيؾِ َو

ـَ  ضَْمِٚمِف ، اعُمَج٤مِهِدي ِٕ ـْ َأقْمَٔمِؿ َُم٤م يـَُراُد  . سَمْؾ ُهَق ُِم

ِلر : َوىِمٞمَؾ        ـَ  يَم٤مَن خِلَْٞمؾِ   افَبِؼقعَ صإِنَّ إىِْمَٓم٤مَع اًمٜمٌَّ   ٌة جِلَٛمٞمِع وَّ َوُهَق ُق ، اعُمَج٤مِهِدي

ِٚمِٛملَم  ًْ   َويَمَذًمَِؽ َٟمَٕمُؿ اجِلْزَي٦مِ ، اعُم
ِ
ٌة جِلَٛمٞمِع َأْهِؾ اًمَٗملء َدىَم٦مِ ، ىُمقَّ                     ،َويَمَذا َٟمَٕمُؿ اًمّمَّ

َدىَم٤مِت وَمُٞمَٕم٤مُد هِب٤َم قَمغَم َأْهِٚمَٝم٤م  :َواعُمَراُد هِب٤َم ـْ ؾُمْٝماَمِن َأْهِؾ اًمّمَّ تِل شَمْٗمُْمُؾ قَم                          ،  اًمَّ

ـْ  َّٓ َدظَمؾ قَمَٚمْٞمِف ُِم ِٚمٌؿ إِ ًْ ٌَْ٘مك ُُم ـْ َيْٚمَزُُمُف  وَماَل َي ِف َأْو َُم
ًِ                      َهَذا ظَمّْمَٚم٦ٌم ذِم ِديٜمِِف َوَٟمْٗم

ِٚمٛملَم َأُْمُرُه  ًْ ل اعُم َتِح٘مر ًْ ـْ ُُم   . ُِم

َٟم٤مٟمػِِم ذِم اجِلْزَي٦ِم  :َوٟمـَٕمـَُؿ اجِلْزَي٦ِم ِهَل        َراِهِؿ َواًمدَّ ـِ اًمدَّ ً قَم َٓ تِل شُم١مظَمُذ سَمَد                    ،  اًمَّ

ـُ اُدـِْذرِ َوَٟمَ٘مَؾ ،  َي٠َمظُمُذَه٤م ذِم اجِلْزَي٦ِم ا  ُظَؿرُ يَم٤منَ  ـْ َأْهِؾ اًمِٕمْٚمِؿ َأظْمَذ  اب ـْ مَج٤مقَم٦ٍم ُِم  قَم

.  وِض َُمَٙم٤مَن اجِلْزَي٦ِم رُ اًمعُ 

                                                 

  . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (إذا  ) : (ك)ذم  ()

 . (237 )ص ()

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (أضمرة) : (ك)ذم  ()

، يمت٤مب اجلٝم٤مد ، سم٤مب أظمذ اًمٕمروض ُمٙم٤من اجلزي٦م ، وٟم٘مؾ اًم٘مقل سمف قمـ  (4/50)إوؾمط : يٜمٔمر  (2)         
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ـَ اًمٜمََّٕمِؿ ، َُمْٕمُٓمقٌف قَمـغَم ٟمـََٕمٍؿ :   (وَضافٍَّة ى) :ىَم٤مَل        ٦ُم ىَمْد شَمُٙمقُن ُِم ٤مًمَّ  َوىَمْد ، وَم٤مًمْمَّ

 

 

ِه  ـْ هَمػْمِ ٤ٌَمَرةُ ، شَمُٙمقُن ُِم رِ َوقِم ُف ىَم٤مَل ، َأسْملَمُ ذِم َذًمَِؽ   اُدَحرَّ ومِٞمَٝم٤م َٟمَٕمُؿ اجِلْزَي٦ِم  قَمكَيرْ  لِ ) :وَم٢مِٟمَّ

َدىَم٦مِ  َقالُّ   ،َواًمّمَّ َقالُّ ذِم يَماَلِم  ، ( َواًمْمَّ رِ وَم٤مًمْمَّ  .َُمْروُمقٌع  اُدَحرَّ

رِ َويَمالُم ،  َوَٟمَٕمُؿ َوِٕمٞمٍػ  : اعُمَرادُ  : (َوَضِعقٍػ  ): ىَم٤مَل        ُف  ، َأسْملَمُ ومِٞمِف اُدْحرَّ  وَم٢مِٟمَّ

ـَ َيْْمُٕمُٗمقَن ): ىَم٤مَل  ِذي  . (َوَُمَقاِر اًمَّ

 ،  اًمٜمََت٤مُج  : َوَأْصُؾ اعَمَقاِر       
ِ
ْٕمَٗم٤مء  )                 :ا ُظَؿرُ يَماَم ىَم٤مَل ، َواعُمَراُد سمِِف ُهٜم٤َم َُم٤مُل اًمْمُّ

ْيَٛم٦ِم َوَربُّ اًمُٖمٜمَٞمَٛم٦مِ  َ  َوَص٤مطِم٥ُم اًمَٖمٜمَِؿ  ، َص٤مطِم٥ُم اإِلسمِِؾ اًمَ٘مِٚمٞمَٚم٦مِ  :َأْي  ، ( َربُّ اًمٍمُّ

                                                                                                                                               

 .قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ، وقمـ اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل 

       يٙمٜمك أسم٤م سمٙمر ، شمٚم٘مك قمـ حمٛمد سمـ قمٌد احلٙمؿ   ،  هق حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر اًمٜمٞم٤ًمسمقري ()

واعمحٛمدون إرسمٕم٦م حمٛمد سمـ ٟمٍم وحمٛمد سمـ ضمرير واسمـ ظمزيٛم٦م ): واًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن ، ىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل 

ومل خيرضمٝمؿ ذًمؽ قمـ يمقهنؿ ُمـ اصح٤مب : وىمد سمٚمٖمقا درضم٦م آضمتٝم٤مد اعمٓمٚمؼ ، واسمـ اعمٜمذر ُمـ أصح٤مسمٜم٤م 

           ،(اإلذاف ذم ُمٕمروم٦م اخلالف)، ًمف  (...ًمقوم٤مق اضمتٝم٤مدهؿ اضمتٝم٤مده : اًمِم٤مومٕمل اعمخرضملم قمغم أصقًمف 

                  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى:يٜمٔمر  ] .   وىمٞمؾ همػم ذًمؽ  ، هـ318 شمقذم ؾمٜم٦م ، (اإلمج٤مع) و ،(إوؾمط)و 

ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م :    (99 -1/98 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم:    ( 108 – 3/102 )

 [ . ( 105) ًمٚمِمػمازي

  . (2/274) ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم (4)

  

 . (237)ص ()

  .  (2/274) ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم (2)          

  . (237)ص (3) 
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شُمَؼ ، اًمَ٘مِٚمٞمَٚم٦ِم  َٓ ٕمَؾ اعُمَراَد ، َر ذِم يَماَلِم اعُمَّمٜمرِػ ُُمَْم٤موَم٤ًم حَمُْذووَم٤ًم در َوًَمَؽ َأْن  َوطَمْٞمَقاِن : َودَمْ

َـّ  ،َوِٕمٞمٍػ  ُل / ب97/  ًَمِٙم  ذِم َهَذا اعَمْقِوِع إَوَّ
ِ
َتْٕمَٛمَؾ ذِم يَماَلِم اًمُٗمَ٘مَٝم٤مء ًْ .  اعُم

ـِ افـُّيْجَعِة  ): ىَم٤مَل        ـِ اإِلسْمَٕم٤مِد  ذِم ـَمَٚم٥ِم اًمٜمُّْجَٕم٦مِ  :َأْي   : (َظ َح سمِِف  ، قَم َوىَمْد َسَّ

رُ  ُف َُمَتكاُدَصـُِّػ  َوطَمَذوَمُف  ،اُدَحرَّ َٟمَّ ِٕ             ، إمَِم احِلَٛمك  ى ُهٜم٤َمَك مَلْ َٟمْحَت٩معَ ُوضِمَد اعَمرْ   : 

ـِ اًمُقصقِل إًَِمْٞمِف وَمُٝمَق إسِْمَٕم٤مٌد  ـْ  َواعَمْ٘مُّمقُد َأْن َيْْمُٕمَػ ، يَمُثَر  ىَمؾَّ َأوْ  َوَُمَتك َوُٕمَػ قَم قَم

٤مىِمِط اًمَ٘مْٓمِر ًَم٥ِم الطَ  ًَ  َوَُم
ْٟمتَِج٤مُع : سمَِْمؿر اًمٜمُّقِن َوؾُمُٙمقِن اجِلٞمِؿ  افــُّيْجَعةُ و ،يَمأَلِ ِٓ  ، ا

٤مىِمِط اًمَٖمْٞم٨ِم  ًَ  َوَُم
َه٤مُب ذِم ـَمَٚم٥ِم اًمَٙمأَلِ .    َوُهَق اًمذَّ

ِٛمَل ًمِْٚمَح٤مضَم٦ِم ،   (اُه فِْؾَحاَجِة  ِحؿَ َوَأنَّ َفُف َكْؼَض  ): ىَم٤مَل          ، يَماَم ضَم٤مَز ًَمُف َأْن حَيْ

َٓ جَيُقُز ًَمفُ : َواًمث٤َّميِن 
َ ًمِتِْٚمَؽ اجِلَٝم٦ِم   ُف عَم٤مَّ مَح٤َمُه شَمَٕملمَّ َٟمَّ
ِٕ ِة ، :  ِجِد َواعَمْ٘مؼَمَ ًْ                               ، يَم٤معَم

ـْ هَمػْمِ َٟمْؼ  َومَلْ َيُ٘مْؾ َأطَمدٌ  ٦ِم احِلَٛمك َيٜمَْ٘مٓمُِع طُمْٙمُؿ احِلَٛمك ُِم ِد َزَواِل قِمٚمَّ َُجرَّ
ُف عمِ  يَماَم  ضٍ سم٠َِمٟمَّ

.   اإِلَمامِ اىْمَتَْم٤مُه يَماَلُم 

ْؾَعةِ َوَأْوَرَد        ـُ افرِّ اب
٦ِم اًمَ٘مْقِل اًمث٤َّميِن   َة ُُمَرشم٥ٌَّم قَمغَم ُِمْؾ  :َأنَّ  قَمغَم قِمٚمَّ ِجَد َواعَمْ٘مؼَمَ ًْ  ، كٍ  اعَم

ٌَِؾ اًمٜمَّْ٘مَض  ِزٌم مَلْ َيْ٘م َٓ ٌف  ـَ ، قَمغَم اعَمَقاِت   شَمَرشم٥ََّم ىَواحِلؿَ  ، َوُهَقشَمٍَمُّ ٌب ُِم َوُهَق رَضْ

٥ِم اعَمّْمَٚمَح٦مِ  ًَ ِر قَمغَم طَم َه٤م  ضَم٤مَز َٟمْ٘مُْمفُ  وَمِٚمَذًمَِؽ   ،اًمتََّحجُّ ِ َوًَمَؽ َأْن شَمُ٘مقَل ، قِمٜمَْد شَمَٖمػمُّ

                                                 

   .  (2/274)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (4) 

 . (237)ص ()

     . (487-486): اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (14/199)ًم٤ًمن اًمٕمرب :  يٜمٔمر (6)

  .(2/276)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (1)          

   .(291-8/290)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر  (2)

 . (8/290): هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م   (2/579 ) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: يٜمٔمر  ()

ٟم٘مض  ]

 [ احلٛمك
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ِجَداً  ًْ ـَ َأطْمَٞم٤م َُم ًة ذِم َُمَقاٍت  سمَِٗمْرِض اًمَٙماَلِم ومِٞمَٛم               وَم٢مِْن ؾَمِٚمَؿ اإِلطْمَٞم٤مُء ًمَِذًمَِؽ ،  َأْو َُمْ٘مؼَمَ

ِ احل٤َمِل اْٟمَدوَمَع اإِلْيَراُد َض َومَلْ َيْٚمَتِزِم اًمٜمَّْؼ   َُم٤م َيْدقُمق إمَِم َذًمَِؽ  :َواعُمَراُد سم٤ِمحل٤َمضَم٦مِ ، قِمٜمَْد شَمَٖمػمُّ

ـَ اعَمّْمَٚمَح٦ِم  . ُِم

              َويَمَذا َٟمْ٘مُض  ، هِ طمـَِٛمك َٟمـْٗمسِ  [َٟمْ٘مُض ]  : َأْي  :ًَمُف َٟمْ٘مُض مِح٤َمهُ : اعُمَّمٜمرِػ  َوىَمْقُل       

ٌَْٚمُف  َ  إَِذا، مِحَك إَُِم٤مٍم ىَم احل٤َمُل قَمامَّ يَم٤مَٟم٧ْم قَمَٚمْٞمِف قَمغَم  فَمَٝمَرِت اعَمّْمَٚمَح٦ُم ذِم َٟمْ٘مِْمِف َوشَمَٖمػمَّ

               .اعَمِْمُٝمقِر 

اؾِِعلُّي َوطَمَٙمك        ـْ افرَّ ِف   قَم ًِ وِح َأنَّ ًمِْٚمَح٤مُِمل َٟمْ٘مَض مِحَك َٟمْٗم ُ َٓ جَيُقُز ، سَمْٕمِض اًمنمُّ َو

ـَ إَِئَٛم٦ِم َٟمْ٘مُض مِح٤َمُه  ـْ سَمْٕمَدُه ُِم َ
                                    ، صَهَذا ذِم مِحَك هَمػْمِ َرؾُمقِل اهللِ ، عمِ

٤م َُم٤م مَح٤َمُه َرؾُمقُل اهللِ  ِحٞمُح صَأُمَّ جَيُقُز شَمْٖمِٞمػُمُه سمَِح٤مٍل  : وَم٤مًمّمَّ َٓ ُف  َهَذا ىَمْقُل ،  َأٟمَّ

.  َواَداَوْرِديُّي   ،افطَّقِِّب  َأُبق َوافَؼايِض ، افَبـَْدكِقِجلُّي ُِمٜمُْٝمؿ  ، اجَلْؿُفقرِ 

ْٞمِخ ، جَيُقُز : َواًمث٤َّميِن        ـِ اًمِمَّ  :  َأيِب َحـِقَػةَ َوُهَق َُمْذَه٥ُم ،  َأيِب َحاِمدٍ َوطُمِٙمَل قَم

َٓ جَيُقُز :  :َوِهَل  َوًَمٜم٤َم ـَمِريَ٘م٦ٌم ُأظْمَرى، َهِذِه ـَمِريَ٘م٦ٌم  ،  ًمِـَزَواِل اًمـِٕمٚمَّـ٦مِ  ُف                اًمَ٘مْٓمُع سم٠َِمٟمَّ

٤مِرِع وَماَل يـُٜمَْ٘مُض سمَِح٤مٍل  ُف َٟمصُّ اًمِمَّ َٟمَّ
ِريَ٘م٦مَ ، ِٕ ُؼ َصَقاَب  :َوَأَٟم٤م َأظْمَت٤مُر َهِذِه اًمٓمَّ ٤م َٟمَتَح٘مَّ َٟمَّ ِٕ  

َٓ  ،َٟمْ٘مَٓمُع سمِفِ ، وَ  صضَمْٕمِٚمِف مِحًَك ًمِِٗمْٕمِؾ َرؾُمقِل اهللِ  ٦ِم اعُمْ٘مَتِْمَٞم٦مِ   َو    َٟمْ٘مَٓمُع سمَِزَواِل اًمِٕمٚمَّ

٥ٌَِم اعُمْ٘مَتِ  ظُمُروضَمُف قَمٜمُْف ، ًمَِذًمَِؽ  ًَّ َتّْمَح٥ُم احل٤َمُل قَمغَم َُم٤م يَم٤مَن قَمَٚمْٞمِف ، َأْو سم٤ِمًم ًْ   .وَمُٞم

                                                 

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

  . (6/221)اًمٕمزيز : يٜمٔمر  (5)

  .(8/167)اعمٖمٜمل  :  (16/158)اعم٘مٜمع : يٜمٔمر  (1)

 . (102 /7 ) احل٤موي: يٜمٔمر  ()

 . (19/74)اعمحٞمط اًمؼمه٤مين : يٜمٔمر  ()

 . (6/221 )  اًمٕمزيز()
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٦ِم َوطُمُدوِث َُم٤مَيْ٘مَتِ  اًمتَّْٖمِٞمػَم        ٌَِٖمل خَتِّْمٞمُص اخِلاَلِف سماَِم إَِذا ىُمٓمَِع سمَِزَواِل اًمِٕمٚمَّ َوَيٜمْ

ُه صسمَِحْٞم٨ُم ُيْ٘مَٓمُع َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  َ َتَٛمُؾ ضَمَرَي٤مُن اخِلاَلِف ،  ًَمْق يَم٤مَن طَمٞم٤ًَّم ًَمَٖمػمَّ وَمَٝمَذا ىَمْد حُيْ

٤م سمُِدوٟمِِف وَماَل ، ومِٞمِف  . َوَأُمَّ

ِ احل٤َمِل        َّٓ إَِذا ىُمٓمَِع سمَِتَٖمػمُّ ُض ًمِٜمَْ٘مِض مِح٤َمُهؿ إِ ُيـَتَٕمرَّ َٓ َوإِْن مَلْ ، َوؾَم٤مِئُر إَِئَٛم٦ِم َأْيَْم٤ًم 

٦ٌَِم مِحَك ٍـّ ذِم   ىَمْد ُيْٙمَتَٗمك وَم٢مِٟمَّفُ ،  ص ير اًمٜم٥َِّم  َيُٙمقُٟمقا ذِم ُرشْم ـَ  اًمٜمَْ٘مِض سمَِٔم  ىَمَقيٍّ ىَمِري٥ٍم ُِم

َٓ  ،اًمَ٘مْٓمعِ  ٜم٤َم  ِلُّ  ذِم  وَمِٗمل اًمٔمُّٜمُقِن َُم٤مجَيِْري جُمَْرى اًمَ٘مْٓمِع ذِم طَم٘مر  . ص طَمؼر َُم٤م َيْٗمَٕمُٚمُف اًمٜمٌَّ

ٌَتِفِ        ّـٌ ذِم َُمْرشَم فَم َٓ ٤م إَِذا يَم٤مَن ذِم ؾَم٤مِئِر إَِئَٛم٦ِم مَلْ حَيُّْمْؾ ىَمْٓمٌع َو  سَمْؾ فَمَٝمَر ًمِٚمث٤َّميِن َأنَّ  ،َأُمَّ

ىَمْٓمِٕمٍل  ِل هَمػْمُ َصَقاٍب سمَِٓمِريٍؼ هَمػْمِ ٌَِٖمل َأْن َيٜمُْ٘مَْمُف ىَمْٓمَٕم٤ًم  وَماَل ، ومِْٕمَؾ إَوَّ ـْ ، َيٜمْ وَم٢مِنَّ َذًمَِؽ ُِم

سماَِم َيٜمُْ٘مُض سمِِف احلُْٙمَؿ ، سَم٤مِب َٟمْ٘مِض احلُْٙمِؿ  َّٓ ، َوَذًمَِؽ ظَم٤مصٌّ سم٤ِمَِٕئَٛم٦ِم ، وَماَل ُيْ٘مِدُم قَمَٚمْٞمِف إِ

ِلُّ  ٤م اًمٜمٌَّ َتِحٞمٌؾ ذِم طَمِ٘مِف   وَمَذًمَِؽ صَأُمَّ ًْ ٜم٥ََّم ، ُُم  ًَمْٗمَظ اًمٜمَّْ٘مِض اُدَصـُِّػ َوإَْصَحاُب َوًَمق دَمَ

ِط اًمَ٘مْقِل ذِم َذًمَِؽ ، مِح٤َمُه  نَّ ًَمُف شَمْٖمٞمػِمَ إِ وَ :  َوىَم٤مَل : ًْ ـْ سَم . َويَم٤مَن َأضْمَقَد ، اؾْمَتْٖمٜمَْٞمٜم٤َم قَم

ِلَّ  :َواحل٤َمِصُؾ        ِحٞمِح ص َأنَّ اًمٜمٌَّ ُض عم٤َِم مَح٤َمُه قَمغَم اًمّمَّ ُيـَتَٕمرَّ َٓ إِْن ىَمَٓمْٕمٜم٤َم : َوىِمٞمَؾ ،  

ضَْمِٚمِف مَحَك ضَم٤مَز شَمْٖمِٞمػِمُ 
ِٕ ِذي  ٥ٌَِم اًمَّ ًَّ ُه ، ُه سمَِزَواِل اًم جَيُقُز شَمْٖمٞمػِمُ َٓ ٥ٌَُم سَم٤مىِمَٞم٤ًم  ًَّ َوَُمَتك يَم٤مَن اًم

ـَ ، سم٤ِمإِلمْج٤َمِع  ُه ُِم هُ / أ 98/  َوهَمػْمُ ٥ٌَُم جَيُقُز شَمْٖمِٞمػِمُ ًَّ  إَِئَٛم٦ِم إَِذا َزاَل اًم
َوإِْن مَلْ ، ذِم إََصحر  

َّٓ سماَِم ُيٜمَْ٘مُض سمِِف ىَمَْم٤مُء اًمَ٘م٤ميِض  ٥ٌَُم وَماَل جَيُقُز اًمتَّْٖمِٞمػُم إِ ًَّ ٌر ذِم َهَذا، َيُزِل اًم  َوُهَق ُُمَتَٕمذر

ِب َومَلْ َيْذيُمْر َص٤مطِم٥ُم  ، اعَمَحؾر  َٓ اًمتَّغَ اُدَفذَّ اَم ىَم٤مَل ] ،  يرِ ي ًَمْٗمَظ اًمٜمَّْ٘مِض َو :                  [َوإِٟمَّ

ْز إطِْمَٞم٤مؤَه٤م ،  َأْرَو٤ًم ًمِْٚمَح٤مضَم٦ِم َواحل٤َمضَم٦ُم سَم٤مىِمَٞم٦ٌم صَرؾُمقُل اهللِ  ْن مَحَكإِ                            ، مَلْ جَيُ

. َوإِْن َزاًَم٧ِم احل٤َمضَم٦ُم وَمَقضْمَٝم٤مِن 

                                                 

 . (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (موم٢مٟمف)( : س)و ( ك) ذم ()

 . (س) و(م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  (1)          
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ُه        ِن  : َيِّمحُّ  :َوىُمْٚمٜم٤َم، َوإِْن مَح٤َمُه إَُِم٤مٌم هَمػْمُ َٓ ٤م : وَم٠َمطْمَٞم٤مُه َرضُمٌؾ وَمَ٘مْق َيْٛمِٚمُٙمُف :  َأطَمُدمُهَ َٓ ،

ْؾَعةِ َوَذيَمَر ،  َيْٛمِٚمُٙمفُ :  َواًمث٤َّميِن  ـُ افرِّ اب
َأنَّ اخِلاَلَف َيْٚمَتِٗم٧ُم قَمغَم اخِلاَلِف اعَمِْمُٝمقِر ذِم يِمَت٤مِب  

ـِ ذِم  ُه َوَزاَل َذًمَِؽ  صَأنَّ َُم٤موَمَٕمَٚمُف َرؾُمقُل اهللِ  اًمِٕمٞمَدْي َْٕمٜمَك ُيَِم٤مِريُمُف ومِٞمِف هَمػْمُ
اعَمْٕمٜمَك سَمْٕمَد  عمِ

َدًمِٞمَؾ هَمػْمَ ومِْٕمِٚمِف ًَمُف  َٓ َٓ ؟ َوَُمْذَه٥ُم ، َووَم٤مشمِِف َو ٌَْ٘مك َذًمَِؽ احُلْٙمُؿ َأْم           َأيِب إِْشَحاَق َهْؾ َي

فُ  ٌَْ٘مك  َأٟمَّ َي ـِ َأيِب ُهَرْيَرةَ َوَُمْذَه٥ُم ، َٓ .  سَمَ٘م٤مؤُه اب

ْؾَعةِ َوَهَذا اًمِذي ىَم٤مًَمُف        ـُ افرِّ اب
ُف ًَمْق يَم٤مَن يَمَذًمَِؽ ًَمِ٘مٞمَؾ   َٟمَّ ِٕ ِد َزَواِل  :ومِٞمِف َٟمَٔمٌر :  َُجرَّ

ُف عمِ  إِٟمَّ

ـِ ، اعَمْٕمٜمَك َيِّمػُم َُمَقاشَم٤ًم  ُْمٜم٤َم قَم ُف ًَمْٞمَس يَمَذًمَِؽ اإِلَمامِ َوىَمْد ىَمدَّ   . َأٟمَّ

ـِ        ُد ومِْٕمٍؾ : َواًمَٗمْرُق سَملْمَ َهَذا َوسَملْمَ َُم٤مُذيِمَر ذِم سَم٤مِب اًمِٕمٞمَدي َوَهَذا ومِْٕمٌؾ ، َأنَّ َذًمَِؽ جُمَرَّ

٤ٌَمقُمُف  ،َُمَٕمُف َُمٜمْعٌ  َٓ جَيُقُز شَمْٖمِٞمػُم ،  َوَُمَتك ُوضِمَد َُمٜمٌْع َأْو َأُْمٌر َوضَم٥َم اشمر ُف  ـْ ىَمَٓمَع سم٠َِمٟمَّ              َومِمَّ

ِل  ْوَكِؼ  صَُم٤ممَح٤َمُه اًمٜمٌَّ َّٓ  َوىَم٤مَل سم٤ِمجْلَقاِز ذِم  ، َصاِحُب افرَّ ٦ِم إِ ـَ إَِئٛمَّ ِه ُِم طَمؼر هَمػْمِ

ِن  : وَمَ٘م٤مَل  ، اخُلَؾَػاُء إَْرَبَعةُ  َٓ ُٝماَم ،  ومِٞمِٝمؿ ىَمْق جَيُقُز  َأٟمَّفُ : َأَصحُّ َوًَمِٙمٜمَُّف ، َوَهَذا هَمِري٥ٌم ، َٓ

ـْ ومِْٕمِؾ يُمؾر إَُِم٤مٍم سَمْٕمَدُهؿ  :ىَم٤مَل ، َُمِٚمٞمٌح  ْ َهْؾ ُُمَراُدُه جَمُْٛمققُمُٝمؿ ،  ومِْٕمُٚمُٝمؿ َأقْمغَم ُِم ٌَلمَّ            َومَلْ َيَت

ُف إمِْج٤ٌَمع  : َأُبق َخاِزمٍ  يَماَم ىَم٤مَل - ـْ يَماَلُِمِف ،  َأْو يُمؾُّ َواطِمٍد ُِمٜمُْٝمؿ -إِٟمَّ .  َوُهَق إىَْمَرُب ُِم

                                                 

  ، ىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل ذم ـمٌ٘م٤مت   (131) هق اًمِمٞمخ أسمق طم٤مُمد اإلؾمٗمرايٞمٜمل ، شم٘مدُم٧م شمرمجتف ص ()

يتقىمػ ذم صمٌقشمف قمٜمف ، وؾمٛمٕمتف [  يٕمٜمل واًمده]ويم٤من اًمِمٞمخ اإلُم٤مم رمحف اهلل  : ) (4/68)اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى 

  .(اًمروٟمؼ اعمٜمًقب إمم اًمِمٞمخ أيب طم٤مُمد  : همػم ُمرٍة  إذا  قمزا اًمٜم٘مؾ إًمٞمف ي٘مقل 

حمٛمد  ، يٙمٜمك أسم٤م ظم٤مزم ، ىم٤مٍض ومريض ، أظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ  اًمًٙمقين هق قمٌد احلٛمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز()

.  هـ 292 ، شمقذم ؾمٜم٦م  وُمٙمرم سمـ أمحدأسمق ـم٤مًم٥م اًمدسم٤مس:  وُمـ شمالُمٞمذه سمـ سمِم٤مر وؿمٕمٞم٥م سمـ أيقب ،

                          إقمالم:  (133): ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمِمػمازي  (541-539 /13)ؾمػمأقمالم اًمٜمٌالء  : يٜمٔمر ]

( 3/287 ) .  ] 
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َّٓ هللِ  )): ص ًمَِ٘مقًمِِف  :َوَهَذا ُُمتََّٗمٌؼ قَمَٚمْٞمفِ ،  (َوَٓ حَيِْؿل فِـَْػِسِف  ): ىَم٤مَل        مِحَك إِ َٓ

َْهِٚمِف  حَيِْٛملَويَمَذا َٓ ،  (( َوًمَِرؾُمقًمِفِ   ظُمُّمقَص٤ًم ، ِٕ
ِ
َٓ ًمأِْلَهْمٜمَِٞم٤مء                  َوًَمْق وَمَٕمَؾ َذًمَِؽ ، َو

ـْ َأطْمَٞم٤مُه  ،مَلْ َيِّمحَّ  َ
٤ٌَمطَم٤ًم عمِ .  َويَم٤مَن َُم٤م مَح٤َمُه ُُم

طََمٍد ُِمٜمُْٝمؿ َأْن حَيْٛمَل       
ِٕ ِٚمٛملَم ًَمْٞمَس  ًْ : وَمَٚمْق مَحَك يَم٤مَن ومِْٕمُٚمُف حَمُْٔمقَرًا  ، َويَمَذا قَمَقامُّ اعُم

ى ِف وَمَ٘مْد فَمَٚمَؿ َوشَمَٕمدَّ ًِ ُف إِْن مَح٤َمُه ًمِٜمَْٗم َٟمَّ
ِٕ ٤ٌَمطَم٤ًم :  ِٚمٛملَم ، سمَِٛمٜمِْٕمِف  َومِح٤َمُه ُُم ًْ َوإِْن مَح٤َمُه ًمِْٚمُٛم

ـْ  َي٦ِم قَمَٚمْٞمِٝمؿ وَمَٚمْٞمَس ُِم َٓ ُر اضْمتَِٝم٤مُدهُ  َأْهِؾ اًمِق ـْ ُي١مصمر َٓ مِمَّ    .َو

َوًمإِِلَُم٤مِم َأْن حَيْٛمَل       
ِف ًمُِٕمُٛمقِم   ًِ ـْ َأطْمَٞم٤م  )): ًمِٜمَْٗم                                  :اَداَوْرِديُّي ىَم٤مَل   ، ((َُم

ِٚمٛملَم مَحَك َُمَقاشَم٤ًم َوَُمٜمََع اًمٜم٤َّمَس ُِمٜمُْف َزَُم٤مَٟم٤ًم َوَرقَم٤مُه َوطْمَدُه ) ًْ ـْ قَمَقامر اعُم            وَمَٚمق َأنَّ َرضُماًل ُِم

ُْمُف َُم٤م، قَمٜمُْف   َروَمَع َيَدهُ  :َُم٤مُم قَمَٚمْٞمفِ اإلِ صُمؿَّ فَمَٝمَر  ُف ًَمْٞمَس عم٤َِمًمٍِؽ  : قَم٤مهُ رَ َومَل ُيَٖمرر َٟمَّ ِٕ ُرُه  ،  َٓ ُيَٕمزر  َو

َتِحِ٘مٞمفِ  ًْ ُف َأطَمُد ُُم َٟمَّ
ـْ ُِمْثِؾ شَمَٕمِديِف  ،ِٕ  . ( َوهَن٤مُه قَم

ِذي ىَم٤مًَمُف        َّٓ َُمٜمَْع اًمتَّْٕمِزيِر اَداَوْرِديُّي َوَهَذا اًمَّ طَمدَّ ومِٞمَٝم٤م ،  يُمُٚمُف فَم٤مِهٌر إِ َٓ َوِهَل َُمْٕمِّمَٞم٦ٌم 

 َٓ ٤مَرَة  َو ىَم٦ِم َُم٤مِل سَمْٞم٧ِم اعَم٤مِل ، يَمٗمَّ ٞمِف َيْ٘مَتِ  ـَمْرَدُه ذِم َهِ َتِح٘مر ًْ ُف َأطَمُد ُُم َوشَمْٕمِٚمٞمُٚمُف سم٠َِمٟمَّ

ٌِْٝمِف  ْر َذًمَِؽ ، َوؿِم  . وَمْٚمُٞمَحرَّ

ُف َرَأى َأنَّ اًمتَّْٕمِزيَر ذِم َذًمَِؽ                            ،َيُٕمقدُ   ًَمِٙمٜمَُّف ىَمد ، ومِٞمِف سم٤ِمًمٜمَّْٝمِل ىُيْٙمَتَػ   ظَمِٗمٞمٌػ َوًَمَٕمٚمَّ

َيٜمَْزضِمُر سم٤ِمًمٜمَّْٝمِل  َٓ ـْ  َّ ْوَضةِ  ذِم افـََّقِويُّي َوَٟمَ٘مَؾ ، َأْو َيُٙمقُن مِم ـْ  افرَّ َوُهَق -  َحاِمدٍ  َأيِب  قَم

شَمْٕمِزيَر  - : افَؼايِض  َٓ ُف  ـَ اًمرَّ ، َأٟمَّ . ِي عْ َوًَمِٙمٜمَُّف ُيْٛمٜمَُع ُِم

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ٓمحك  ) : (ك) ذم ()

  .( 7/484 ) احل٤موي ()

          (1) (2/579)  .  

 محك ]

  اإلُم٤مم 

 [ًمٜمٗمًف 
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ـُ         ـْ َٟمصر   ّ ٍـَج َواْب اؾِِعلِّ َٟمَ٘مَؾ قَم هُمْرَم افشَّ َٓ ُف   َوًَمْٞمَس َهَذا خُم٤َمًمَِٗم٤ًم عم٤َِم َذيَمْرَٟم٤مُه :  ىَم٤مَل ، َأٟمَّ

ـْ ؿَمَجِر  ـْ َأشْمَٚمَػ ؿَمْٞمَئ٤ًم ُِم ـَ ذِم افَبِؼقعِ ذِم احل٩َمر َأنَّ َُم  َأْوطَمِِمٞمِِمِف ُوٛمر
  . إََصحر  

ْؾعَ َوىَم٤مَل        ـُ افرِّ ِريَٛمُف  : ةِ اْب َر قَمغَم اعَمٜمِْع ُِمٜمُْف إَِذا قَمِٚمَؿ حَتْ ُر قَمغَم ، َوُيِْمٌُِف َأْن ُيَٕمزَّ َٓ ُيَٕمزَّ َو

. اؾْمتِٞمَٗم٤مِئِف 

٤م: ىُمْٚم٧ُم        ِٚمٛملمَ  َأُمَّ ًْ ـَ اعُم ِه ُِم َتَحؼٌّ ًَمُف َوًمَِٖمػْمِ ًْ ُف ُُم َٟمَّ
ِٕ  اًمتَّْٕمِزيُر قَمغَم اؾْمتِٞمَٗم٤مِئِف وَمَٞمْٔمَٝمُرَُمٜمُْٕمُف : 

ُر ، اًمتَّاَمِم  قَمغَم  يَم٦ِم وَمُٞمَٕمزَّ  اعُمِْمؽَمَ
ِف ذِم اًمَٕملْمِ ٌك طَمتَّك َيُٙمقَن يَم٤مًمتٍََّمُّ ُف ُُمِْمؽَمَ َٟمُ٘مقُل سم٠َِمٟمَّ َٓ ، َو

ُف  َتِح٘مُّ ًْ ُف ، سَمْؾ ُهَق َي َتِح٘مُّ ًْ ُه َي ٌََؼ ، َوهَمػْمُ ـْ  ورَ / ب98/إًَِمْٞمِف  َأطَمدٌ  َوًَمقؾَم قَم٤مُه يَم٤مُِماَلً ُِم

َٓ  ،هَمػْمِ َُمٜمٍْع ضَم٤مزَ  اَم اؾْمَتِْمَٙمْٚم٧ُم  [َأَٟم٤م]وَ ،  َذًمَِؽ ذِم ُيَتَخٞمَُّؾ اًمتَّْٕمِزيُر   َو شَمْرَك اًمتَّْٕمِزيِر ذِم   إِٟمَّ

ْؾَعةِ قَمغَم َُم٤م ىَم٤مَل  اَداَوْرِديِّ وَم٢مِْن مُحَِؾ يَماَلُم ، َُمٜمِْع اًمَٖمػْمِ  ـُ افرِّ اْب
ٌَْؼ إؿِْمَٙم٤مٌل                        ، مَلْ َي

٤ٌَمطَم٦ِم  َويَمَذا ؾَم٤مِئُر إَُْمَقالِ    .اعُم

ٌَِٖمل       ـْ ًَمُف ومِٞمِف طَمٌؼ وَمَٞمٜمْ َق ُِمٜمُْف َُمـ ٤م َُم٤مُل سَمْٞم٧ِم اعَم٤مِل إَِذا َهَ َأُمَّ
 ،  َأْن َيٜمَْتِٗمَل اًمتَّْٕمِزيُر عم٤َِم ىُمْٚمٜم٤َمهُ  

َتِٛمُؾ  ُف مَمُْٚمقٌك  :َوُهقإَْوضَمفُ  َوحَيْ َٟمَّ ِٕ َر :  َك ،  َأْن ُيَٕمزَّ ٌََف اعُمِْمؽَمَ ِذي ، وَم٠َمؿْم ٤ٌَمِح اًمَّ َوًَمْٞمَس يَم٤معُم

طََمٍد  ِٕ ُِمْٚمَؽ قَمَٚمْٞمِف  ْوَضةِ َوومِٞماَم ذِم ، َٓ ـَ اعَمٜمْعِ  افرَّ قْمِل إؿِْمَٙم٤مٌل   ُِم ـَ اًمرَّ   :                   ُِم

ٌَِٖمل َّٓ   [َأنْ ] َيٜمْ ُيْٛمٜمََع إِ ـَ  َٓ ِط َأْن َيْٕمَٚمَؿ اًمتَّْحِريَؿ ، اعَمٜمِْع وَمَ٘مط  ُِم َوًَمَٕمؾَّ ُُمَراَد ، سمنَِمْ

ُف َيٜمَْٝم٤مُه ًمَِٞمْٕمَٚمَؿ اًمتَّْحِريَؿ ، َذًمَِؽ  اَداَوْرِديِّ  َرُه ، َوَأٟمَّ . وَم٢مِْن قَم٤مَد قَمزَّ

ـْ اجُلقِريُّي َٟمَ٘مَؾ :  َؾائَِدةٌ        ـْ َأطْمَٞم٤م َُمَقاشَم٤ًم وَمُٝمَق ًَمفُ  ))  :َأنَّ ىَمْقًَمفُ  سَمْٕمِض اًمٜم٤َّمسِ   قَم  (( َُم

هللِ  )) :خُم٤َمًمٌِػ ًمَِ٘مْقًمِِف  َّٓ مِحَك إِ  ، سَمِؾ احلَِديَث٤مِن ُُمتَِّٗمَ٘م٤مِن ، َهَذا هَمَٚمٌط : صُمؿَّ ىَم٤مَل  ، ((ًمَِرؾُمقًمِفِ وَ َٓ

                                                 

 . (س)و  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

() (2/579) . 

 . (س) و(م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك) ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ـِ احِلَٛمك ِٛمٞمفِ  : َوَذًمَِؽ َأنَّ اًمٜمَّْٝمَل قَم َُم٤محَيْ
ـَ اعَمَقاِت اًمَؽ   ِ  َواًمَؽ اًمُٕمِْم٥ِم  يرِ ِث ُِم ِف َٕ ًِ   ًمِٜمَْٗم

٦ًم ظَم٤م  .  َمْلِرٍب َويَمِٛمْٚمِح ، يَمِٗمْٕمِؾ اجل٤َمِهِٚمٞم٦َِّم ، صَّ

ِذي َأسَم٤مطَمُف َرؾُمقُل اهللِ       ِٚمٛملمَ  ص َوإطِْمَٞم٤مُء اعَمَقاِت اًمَّ ًْ َُمٜمَْٗمَٕم٦َم ومِٞمِف ًمِْٚمُٛم َٓ   ،ُهَق َُمَقاٌت 

َٓ َيٜمَْتِٗمُع سمِِف َأطَمٌد  َك  ـْ َأْن ُيؽْمَ ـْ ، وَم٢مطِْمَٞم٤مؤُه ظَمػْمٌ ُِم  .   َأْصَحابِـَاَوُٟمِ٘مَؾ َذًمَِؽ قَم

ْز َأْن خَيَْتصَّ سمِِف َرضُمٌؾ : ىَم٤مَل  وَمٜمَْٗمُس ، َوَيْدظُمُؾ قَمَٚمٞمِف َأنَّ اعَمَراقِمَل َواًمُٕمِْم٥َم إَِذا مَلْ جَيُ

اَم جَيُقُز إطِْمَٞم٤مؤَه٤م عمَِّم٤مًمِِح ا، إَْرِض َأْومَم  ٦ٍم ، ؾْمِٚمٛملَم ملُ َوإِٟمَّ احِلَٛمك ز يَماَم ضَم٤م، َوَُمٜمَْٗمَٕم٦ٍم قَم٤مُمَّ

َّٓ هللِ َوًمَِرؾُمقًمِفِ  ))قُمُٛمقُم ] َوَيُدلُّ قَمَٚمْٞمِف ، ذِم اعَمَراقِمل  مِحَك إِ ـْ  مَلْ خَيُصَّ  ((َٓ  َأْرٍض ُمرقمًك ُِم

ـْ  ِذي ىَم٤مًَمُف ُِم ِٚمٛملَم  [َوَهَذا اًمَّ ًْ ٦ِم اعُم َّٓ ًمَِٕم٤مُمَّ َيُٙمقُن إِ َٓ  
ِ
                               يَمْقِن اإِلطْمَٞم٤مء

. ُيْٕمَرُف  َٓ  هَمِري٥ٌم 

ـَ اعَمَقاِت ، ومِٞمِف قُمِْم٥ٌم َصِحٞمٌح   ومِٞماَم احِلَٛمكْوُن كَ و                        ىَم٤مًَمُف  َويَمَذا، َوُهَق َٟمْقٌع ُِم

دِ  ذِم َأُبقافطَّقِِّب  افَؼايِض   : َوىَم٤مَل احِلَٛمك  ، اُدَجرَّ
ِ
ْحَراء ـَ اًمّمَّ َأْن َيْ٘مَٓمَع ىِمْٓمَٕم٦َم َأْرٍض ُِم

قْمِل  َه٤م ًمَِٚمرَّ َ ِذي َوقَمْدَٟم٤م سم٢ِمَِو٤موَمتِِف إمَِم يَماَلِم ، َذاِت اًمُٕمِْم٥ِم َواًمَٙمأِل َوَيَتَخػمَّ َوَهَذا اًمَّ

                                                 

 سملم طميُمقت  يمؿ ، 200ُمـ أقمٔمؿ ُمدن اًمٞمٛمـ ، شم٘مع ذق صٜمٕم٤مء سمام ي٘مرب ُمـ  :  ُم٠مرب()

يّم٥م ُم٤مء اًمًٞمؾ إمم ُمقوع واطمد وًمٞمس ًمذًمؽ اعم٤مء خمرج إٓ ُمـ  وصٜمٕم٤مء  ، وؾمد ُم٠مرب سملم صمالصم٦م ضم٤ٌمل ،

ومٞمحتٛمع ُم٤مء اًمٕمٞمقن ُمع : ضمٝم٦م واطمدة ، ومٙم٤من إوائؾ ىمد ؾمدوا ذًمؽ اعمقوع سم٤محلج٤مرة اًمّمٚم٦ٌم واًمرص٤مص 

  ُمٕمجؿ :يٜمٔمر ]      . وم٢مذا أرادوا ؾم٘مل زروقمٝمؿ ومتحقا سم٘مدر طم٤مضمتٝمؿ صمؿ يًدوٟمف  إذا أرادوا  :ُم٤مء اًمًٞمقل

 [ . (  397) : اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م  ( 571 -570): أووح اعم٤ًمًمؽ  (193- 4/190 ) اًمٌٚمدان

  .(6/221) : اًمٕمزيز  (2/579)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر (4)          

 . (س)و  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

َٓ سَم٠ْمَس سمِفِ ،  اَداَوْرِديِّ     وَم٤مًمَٖم٤مًم٥ُِم َأنَّ َُمْقِوَع احِلَٛمك ،َو
ِ
َّٓ ًمإِْلِطْمَٞم٤مء                        ،  َٓ ُيْ٘مَّمُد إِ

َٓ َيُٙمقُن اعَمٜمْعُ  ـَ اعَمْرقَمك ومِٞمِف َو َّٓ ُِم  .  إِ

طََمٍد        ِٕ ْم ومِْٞمَٝم٤م ُِمْٚمٌؽ  ُف مَلْ َيَتَ٘مدَّ َٟمَّ ِٕ اَم شُمَٕمدُّ َُمَقاشَم٤ًم :  اَم ِهَل شُمِْمٌِفُ ، َوَأْرُض احِلَٛمك إِٟمَّ  َوإِٟمَّ

ـَ اعَمٜمَْٗمَٕم٦ِم رَ اًمَٕم٤ممِ  ٤م سم٠َِمْن َيُٙمقَن اًمَٙمأُل ومِٞمَٝم٤م،  عم٤َِم ومِٞمَٝم٤م ُِم ٧ٌُُم ومِٞمَٝم٤م  ،إُِمَّ                    َأْو شَمُٙمقَن مِم٤َّم َيٜمْ

ُر ًَمْق شُمِريَم٧ْم  . َوَيَتَقومَّ

ٌَِٖمل َأْن ُي١ْمظَمَذ مِ  ،َوإَِذا فَمَٝمَر َهَذا اعَمْٕمٜمَك ومِٞمَٝم٤م       تِل نْ  وَمَٞمٜمْ َه٤م طُمْٙمُؿ إَْرِض اًمَٕم٤مُِمَرة ِاًمَّ

ايِمِٝماَم ذِم َأنَّ  :ُْمٜم٤َم اًمَٙماَلَم ذِم إىِْمَٓم٤مقِمَٝم٤مدَّ َق  ؿْمؽِمَ
ِٓ ْٟمتَِٗم٤مُع سماَِم ومِٞمِٝماَم  ا  ِٓ ،               عَمْ٘مُّمقَد ا

ىَم٤م ذِم َأنَّ ،  َوقَمَدُم ُِمْٚمِؽ اًمَٕملْمِ  ٤م طْمدَ إِ َوإِِن اوْمؽَمَ ، هَمػْمُ مَمُْٚمقيَم٦ٍم َأْصاَلً - َوِهل احِلَٛمك - امُهَ

٦مِ   َِوإظُْمَرى ًمِْٚمَٛمَّم٤مًمِح اًمَٕم٤مُمَّ
٤م  وَمَٙماَم ضَم٤مَز احِلَٛمك ذِم  ،َوىْمَٗم٤مً  ُِمْٚمَٙم٤ًم َأوْ   سم٤ِمًمٜمَِّص إطِْمَدامُهَ

ِٚمٛملمَ  ًْ َّْمَٚمَح٦ِم اعُم
ٌَِٖمل َأْن ، ُز اًمتَّْخِّمٞمُص ذِم إظُْمَرى و َي٩ُم - َوُهَق خَتِّْمٞمٌص -عمِ ـْ َيٜمْ ًَمِٙم

ِٚمٛملَم َأْيَْم٤مً طَم٦مِ َيُٙمقَن عمِّْمَؾ  ًْ ٤م مَلْ َٟمِجِد احِلَٛمك ، اعُم َّٓ َأٟمَّ َّٓ ًمِْٚمـَٛمّْمَٚمَح٦مِ   إِ ـ٦ِم  ىَمطُّ إِ ، اًمـَٕم٤مُمَّ

ُّمقا سمِِف َواطِمَدًا  ِٚمٛملَم ، َومَلْ َٟمَرُهْؿ ظَمّمَّ ًْ ـْ سمِِف ًمِْٚمُٛم ٤ًَم َأْوهَم٤مِزَي٤ًم مِمَّ
                َوًَمْق يَم٤مَن وَمِ٘مػَمًا َأْوقَم٤معمِ

َٚمِػ ،  َٟمْٗمٌع قَم٤ممٌ  ًَّ ـَ اًم ـْ ومِْٕمِؾ َأطَمٍد ُِم َوَهَذا اإِلىْمَٓم٤مُع َواإِلـْماَلُق ، َُم٤مَرَأْيٜم٤َم َذًمَِؽ َأْصاَلً ُِم

َتٜمٍَد  ًْ ُف َُم٤م، َٟمِجُد ومِٞمَٝم٤م َذًمَِؽ وَمٞمـُْحَت٤مُج إمَِم ُُم َـّ اًمٜمَّْٗمَس َُم٤مِئَٚم٦ٌم إمَِم َأٟمَّ .  ُيْٛمَتٜمَُع  َوًَمِٙم

ـِ : ُِمٜمَْٝم٤م  : ُؾُروعٌ         افَبِؼقعِ  َأْو َزَرَع ذِم  ،َأْو سَمٜمَك، َأٟمـَُّف ًَمْق هَمَرَس  ٍ: افَؼايِض َأيِب َحاِمدقَم

ِل  ،   َوىُمِٚمَع َزْرقُمُف َوهَمْرؾُمفُ  ،ُٟمِ٘مَْم٧ْم قِماَمَرشُمفُ  َنَّ اًمٜمٌَّ ِٕ مَح٤َمُه وَماَل ص َوَهَذا َصِحٞمٌح : 

 ُ   .      ُيَٖمػمَّ

                                                 

  . (س)و  (م)واعمث٧ٌم ُمـ  ، (ُمٜمف)  :(ك) ذم ()

 . ( 2/579 ) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ـْ ضِمَٝم٦ِم اإِلَُم٤مِم َأْو َٟم٤مِئٌِِف طُمٗمـ٤َّمٌظ َيْٛمٜمَُٕمقَن : َوُِمٜمَْٝم٤م        ٌَِٖمل َأْن َيُٙمقَن قَمَٚمْٞمِف ُِم َأنَّ احِلَٛمك َيٜمْ

َقةِ  ـَ إِْدظَم٤مِل َُمَقاؿِمٞمِٝمؿ  َأْهَؾ اًم٘مُّ َٕمَٗم٤مَء ، ُِم َيْٛمٜمَُٕمقَن اًمْمُّ َٓ       : افَؼايِض َأُبق َحاِمدٍ ىَم٤مَل ، َو

فِ َُم٤ممِ  ًمإلِ وَم٢مِْن يَم٤منَ  ًِ َقِة   َُم٤مؿِمَٞم٦ٌم ًمِٜمَْٗم ـْ َأْهِؾ اًم٘مُّ ُف ُِم َٟمَّ
ِٕ وَم٢مِْن وَمَٕمَؾ ، مَلْ ُيْدظِمْٚمَٝم٤م احِلَٛمك : 

  . ُملمَ لِ وَمَ٘مْد فَمَٚمَؿ اعُمْس 

ِٛمَل اعَم٤مَء  : َوِمـَْفا       جَيُقُز ًمإِِلَُم٤مِم َأْن حَيْ ِب اعُمَٕمدَّ َٓ   ِ ،ظَمْٞمِؾ اجِلَٝم٤مد/ أ 99/   ًمنُِمْ

َه٤م  َدىَم٦ِم َواجِلْزَي٦ِم َوهَمػْمِ ْوَضةِ َذيَمَرُه ذِم ، سماَِل ظِماَلٍف ، َوإسِمِِؾ اًمّمَّ ـِ   افرَّ ْقخ قَم                         ِافشَّ

ِذيبِفِ  ذِم َكْكٍ  هَتْ
  .  

ـَ َأْصَح٤مِب اعَمَقاِر  : َوِمـَْفا       ِة َأْن َي٠ْمظُمَذ ُِم َٓ ـَ اًمُق ِه ُِم ُرُم قَمغَم اإِلَُم٤مِم َوهَمػْمِ حَيْ

قْمِل ذِم احِلَٛمك َأوِ  ـِ اًمرَّ  .  ٍ ظِماَلف اعَمَقاِت سماَِل  قِمَقَو٤ًم قَم

                                                 

 .  (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (إلُم٤مما) ك ذم ()

 . (2/579 ) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم:  يٜمٔمر  ()

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (اًمٕمذب  ) : (ك)  ذم  ()

()  (2/579) . 

اعمٕمروف )  : يٙمٜمك أسم٤م اًمٗمتح ، ىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل ، هق ٟمٍمسمـ إسمراهٞمؿ سمـ ٟمٍم سمـ إسمراهٞمؿ اعم٘مدد()

            ؾمٚمٞمؿ اًمرازي ، وُمـ أسمرز شمالُمذشمف سم٤مًمِمٞمخشمٗم٘مف   ،( واعمِمٝمقر أن سم٤مًمِمٞمخ أيب ٟمٍم ،ىمديام سم٤مسمـ أيب طم٤مومظ

                    : وُوصػ سم٠مٟمف ىمري٥ٌم ُمـ طمجؿ اًمروو٦م ،  ( اًمتٝمذي٥م) وأسمق اًمٗمتح اعمّمٞم  ، ًمف  ،أسمق احلًـ اًمًٚمٛمل

 =                   ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى:يٜمٔمر ] .       هـ 940 شمقذم ؾمٜم٦م  ،(آٟمتخ٤مب اًمدُمِم٘مل)و ، (اًمت٘مري٥م)و

 [ . (276 -1/274) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم:  ( 353 -5/351)= 

 . ( 2/579)  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ضَْمِٚمِف احِلَٛمك  : َتـْبِقفٌ        ِٕ ِذي  دِ  ذِم افَؼايِض َأُبق افطَّقِِّب ىَم٤مَل ، َزَواُل اعَمْٕمٜمَك اًمَّ :   اُدَجرَّ

َدىَم٤مِت َوَُم٤م ٌََف َذًمَِؽ  ُهَق َأْن شَمُٙمقَن َٟمَٕمُؿ اجِلْزَي٦ِم َواًمّمَّ ـْ ، ىَمْد قُمِدَُم٧ْم  َأؿْم  َيُٙمقَن َذًمَِؽ  َوًَم

ٌََّف ، َأسَمَدًا إِْن ؿَم٤مَء اهللُ شَمَٕم٤ممَم  اَم ُهَق قَمغَم وم٘مٝم٤مء قَمغَم َأنَّ يَماَلَم الكَ  سمَِذلِ افَؼايِض وَمٜمَ   ومِٞمِف إِٟمَّ

َٓ َيُٙمقُن إِْن ؿَم٤مَء اهللُ شَمَٕم٤ممَم  ٍد  ـْ  ،وَمْرٍض جُمَرَّ َداِر اإِلؾْماَلِم   وَم٢مِنَّ قَمَدَم َهِذِه إُُُمقِر ُِم

َتِحٞمٌؾ ذِم اًمَٕم٤مَدِة  ًْ ـْ إىِْمِٚمٞمٍؿ وَمُٝمق، ُُم َٗمَؼ قَمَدُُمُف ُِم َوَيُد اإِلَُم٤مِم ،  إىِْمِٚمٞمٍؿ آظَمَر  [ذِم  ] َ َوإِْن اشمَّ

 َٓ ـْ  سَم٤مؾِمَٓم٦ٌم  .  اًمَٕمْقُد إًَِمْٞمِف  ُيْرضَمك، ُه شَمْ٘مٍُمُ قَم

اِرِع اُدُروُر : َؾْصٌؾ  ): ىَم٤مَل                            ، ُة إَْصِٚمٞم٦ُم عَ  اعَمٜمَْػ  :َيْٕمٜمِل:    (َمـَْػَعُة افشَّ

َقاِرِع نَ َوىَمْد شَمَٙمٚمَّؿْ  ْٚمِح قَمغَم اًمِمَّ ـِ  :َوَُمْ٘مُّمقُد اًمَٗمّْمؾِ ، ا ذِم سَم٤مِب اًمّمُّ  َأنَّ اعُمٜمَْٗمؽَّ قَم

ظْمتَِّم٤مِص  ِٓ ٌََؼ  ،  َوحَمِْٛملٌّ  ، َوُُمْ٘مَٓمعٌ  ،َُمَقاٌت ُمـُْحٞم٤مُه وَمأِلَنَّ ، ا  . َوىَمْد ؾَم

يَم٦ٍم  َوَهَذا اًمَٗمّْمُؾ َُمْٕمُ٘مقٌد عمِٜم٤َمومَِع ُأظْمَرى       ،  ًمَِذًمَِؽ ومِٞمِف َُمْدظَمَؾ َٓ   ُِمٜمَْٝم٤م َُمَقاٌت ،ُُمِْمؽَمَ

ْٚمِح ، قْمِ٘مُد سَمْٕمَدُه وَمّْماَلً آظَمَر ًمِْٚمَٛمَٕم٤مِدِن نَ َوُِمٜمَْٝم٤م َُم٤م ًَمْٞمَس سمَِٛمَقاٍت وَ  ُْمٜم٤َم ذِم سَم٤مِب اًمّمُّ َوىَمْد ىَمدَّ

َقاِرِع  ـْ َأطْمَٙم٤مِم اًمِمَّ .  مُجَْٚم٦ًم ُِم

اَحٍة و ): ىَم٤مَل        ْشِسَ
ِٓ ا مُ َوجَيُقُز اجُلُؾقُس بِِف  إَِذا مَلْ ، َظاَمَؾٍة َوَكْحِقِِهَ

ِة اُيَضقِّْؼ َظَذ املَ  ُط إِْذُن اإِلَماِم ، رَّ َٓ ُيْشَسَ َٗم٤مِق اًمٜم٤َّمِس قَمغَم َذًمَِؽ :   (َو ، ِٓ شمر

طُمؼَت قَمغَم  .   إقَْمَّم٤مِر  َِٓ

                                                 

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك) ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

  . (2/275) ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم (3)

 

  . (2/275) ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم (1)          

 . (س)و (م)واعمث٧ٌم ُمـ  ، (ٓطمؼم)  :(ك) ذم ()

ُمٜم٤مومع اًمِم٤مرع ]

 [اعمِمؽميم٦م 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

َها ْؿَعِدِه َوَفُف َتْظؾِقُؾ مَ  ): ىَم٤مَل        ٍة َوَؽْرِ رَ   ( بَِباِريَّ َٓ رَضَ ُف اْٟمتَِٗم٤مٌع  َٟمَّ
ِٕ  :            

ةُ وَ ، ومِٞمِف  ـْ َواوٍ َب ِب :  افَباِريَّ ٦ٌٌَم قَم  ُُمْقطَمَدٍة سَمْٕمَدَه٤م َأًمٌِػ ُُمٜمَْ٘مِٚم
ٍ
قَرٌة ُُمْٝمَٛمَٚم٦ٌم   َوَيِٚمْٞمَٝم٤م ،اء ًُ  َراٌء َُمْٙم

َدةٌ سَمْٕمَدَه٤م  ٦ٌَِم ُُمَِمدَّ ًْ ـَ اًمَ٘مَّم٥ِم  :َوِهَل  ،  َي٤مُء اًمٜمر             سُمقِريٌّ : َوُيَ٘م٤مُل ومِٞمِف ،   احلَِّمػُم اعَمْٕمُٛمقُل ُِم

ـَ اًمٔمرؾر ،  اعُمَِم٤مًَم٦ِم ءَواًمَتْٔمِٚمٞمُؾ سم٤ِمًمَٔم٤م ،  َوسُمقِرَي٤م    .َُم٠ْمظُمقٌذ ُِم

٠َمًَم٦ِم        ًْ ُؾ سمِِف مِم٤َّم ُيٜمَْ٘مُؾ َُمْٕمُف : َوُصْقَرُة اعَم ِذي ُئَمٚمر ٌََّت٤مً ، إَِذا يَم٤مَن اًمَّ . مَلْ جَيُز  وَم٢مِْن يَم٤مَن ُُمَث

٦ِم        ٤ٌَمِريَّ ِديُّ : َوُيَ٘م٤مُل ًمِْٚم   ،اًمؼَمْ
ِ
اء ٤م ًُمَٖم٦ٌم ومِٞمَٝم٤م سمَِقْزِن ،  سم٢ِمؾِْمَٙم٤مِن اًمرَّ تِل َذيَمْرَٟم٤م َأهنَّ ٌُقِرَي٤م اًمَّ َواًم

    .  ًُمقسمَِٞم٤م

ِٛمػُم ذِم ،  (  َوَفق َشَبَؼ إَِفْقِف اْثـَاِن ُأْؿِرعَ ): ىَم٤مَل        ٤مِرِع  :(إًَِمْٞمفِ )َواًمْمَّ            ،  ًمِٚمِمَّ

ٌَْ٘م٤م إمَِم َُمْقِوٍع ُِمٜمُْف َوشَمٜم٤َمَزقَم٤م ومِٞمِف  : َأْي   .  ؾَم

ُم اإِلَماُم بَِرْأيفِ : َوِؿقَؾ ): ىَم٤مَل        َنَّ ًَمُف ومِٞمِف اضْمتَِٝم٤مَدًا   ( ُيَؼدِّ ِٕ ٤مَوَي٤م ذِم ، :  ًَ    َوىَمْد شَم

ٌِْؼ  ًَّ َقاِرِع َوَُمَ٘م٤مقِمدِ اَداَوْرِديُّي َوسَمٜمَك  ، اًم إؾَْمَقاِق   اًمَقضْمَٝملْمِ قَمغَم َأنَّ اإِلَُم٤مَم َيٜمُْٔمُر ذِم اًمِمَّ

ي َٟمَٔمَرًا َُمْ٘مُّمقَراً  ـِ اًمتََّٕمدر َ  ،قَمغَم اًمَٙمػر قَم ـَ اًميَّ  َأْو َٟمَٔمَر جُمَْتِٝمٍد ومِٞماَم َيَراُه ِر ، َواعَمٜمِْع ُِم

ـْ إضِْماَلسٍ : َصاَلطَم٤ًم  ، َوومِٞمِف َوضْمَٝم٤مِن ، يَماَم ذِم َأُْمَقاِل سَمْٞم٧ِم اعَم٤مِل ، َوشَمْ٘مِديؿ ٍ،  َوَُمٜمٍْع  ،ُِم

                                                 

. و اعمٓمٌقع  (س) ، واعمث٧ٌم ُمـ(دهقمؼم)  :(م)و  (ك) ذم ()

  . (2/276) ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم (4)          

  . (1/164): اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر  (2/179)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  (5) 

          اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط: يٜمٔمر ].     وم٤مرٌد ُمٕمرب : احلّمػم : ، واًم٤ٌمري٤مء  (49 )اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم: يٜمٔمر  ()

ب  (76 )  [(94): اعُمٕمرَّ

   .(2/276)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (7)          

  .(2/276)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (1)          

 . (495 /7 ) احل٤موي: يٜمٔمر  ()         

 يمؿ اًمح]

قمٜمد اًمتٜم٤مزع  

 [  ذم ُمقوع 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ِل ُيْ٘مِرُع  افطَّقِِّب  افَؼايِض َأيِب َوُهَقإََصحُّ قِمٜمَْد ، وَمَٕمغَم إَوَّ
اؾِِعلِّ وَ ،                           ، افرَّ

ـْ َرآُه  ُم َُم   .َوقَمغَم اًمث٤َّميِن ُيَ٘مدر

ْؾَعةىَم٤مَل        ـُ افرِّ ـَ : :   ِاْب ِحٞمُح قِمٜمَْد إيَْمَثِري ُف اًمّمَّ             َوَهَذا َُم٤م َيْ٘مَتِ  اًمٌِٜم٤َمُء اعَمذيُمقُر َأٟمَّ

ِحٞمَح قِمٜمَْدُهْؿ َأنَّ ًَمُف اإِلىْمَٓم٤مَع  َنَّ اًمّمَّ
اَم ًَمُف اإِلْق : ىَمْد ُيَ٘م٤مُل :  ىُمْٚم٧ُم ،ِٕ ُع قِمٜمَْد قَمَدِم ـَم٤مإِٟمَّ

ٌِْؼ  ًَّ َؼ ، اًم ٌََ٘م٤م وَمَتَٕمٚمَّ ُٝماَم ] َوَهَذاِن ىَمْد ؾَم ٌُقِق إًَِمٞمِف  [طَم٘مُّ ًْ  وَم٤مْٟمَ٘مَٓمَع  ،سمِٜمَصر احلَِدي٨ِم   سم٤ِمعم

٤م َٟمَٔمرُ  مِهَ ـْ هَمػْمِ اإِلَُم٤مِم قَم
ٌَْ٘مك،   قِملٌّ  ٌح َواًمُ٘مْرقَم٦ُم ُمـَُرضمـر، اًمتََّٕم٤مُرُض سَمْٞمٜمَُٝماَم  َوَي    ، َذْ

ـْ َٟمَٔمِر اإِلَُم٤مِم سَمْٞمٜمَُٝماَم سمَِٖمػْمِ ىُمْرقَم٦ٍم  ْ يَم٤مَٟم٧مَف  .  َأْومَم ُِم

َُم٦ِم ؟ َوضْمَٝم٤منِ  : َؾْرعٌ        َْهِؾ اًمذر ِٕ َقاِرِع  ْرشمَِٗم٤مُق ذِم اًمِمَّ ِٓ ٧ٌُُم َهَذا ا            ،  َوَهْؾ َيْث

ـُ ىَم٤مَل  ْؾَعة اْب   ِافرِّ
٤مِرَع جَيِْري قَمٚمْٞمِف :   ٍافَؼايِض ُحَسغإِنَّ اعَمٜمَْع َٟم٤مِزٌع إمَِم َرْأِي :   إِنَّ اًمِمَّ

َّٓ ذِم اعُمروِر  [طُمْٙمُؿ ] .  اعَمَقاِت : إِ

ْف َوَل اَوَح        ـُ افرِّ ٤ٌَمَت َوضْمٍف صَم٤مًم٨ٍِم ةِ عَ اْب ُِملر سم٢ِمِْذِن اإِلَُم٤مِم  : إصِْم ُف جَيْقُز ًمِٚمذر َٓ جَيُقُز ،  َأٟمَّ َو

َياِديقَمغَم َوضْمِف ، سمَِٖمػْمِ إِْذٟمِِف إحِْل٤َمىَم٤ًم سم٤ِمعْمَقاِت  ِذي َئْمَٝمُر شَمّْمِحٞمُحُف  ،  ّ َِأيِب َضاِهٍر افزِّ              َواًمَّ

٧ٌُُم  ُِملر يَماَم /ب99/ َأنَّ َهَذا اإِلْرشمَِٗم٤مَق َيْث ٧ٌََم ًمِٚمذر َرُه ٓصَم َنَّ رَضَ
ِٕ ِٚمِؿ :  ًْ ، َيَت٠َمسمـَُّد   ًَمِْٚمُٛم

ُِملُّ ومِٞمِف إمَِم إِْذِن اإِلَُم٤مِم  َت٤مُج اًمذر حَيْ َٓ ُف  َت٤مُج ىَمْٓمَٕم٤ًم ، َوَأٟمَّ ِٚمُؿ وَماَل حَيْ ًْ ٤م اعُم ٤مِرَع ، َأُمَّ               َوَأنَّ اًمِمَّ

                                                 

 . (2/580) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم:  (6/223)اًمٕمزيز :  يٜمٔمر ()

  .  (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك) ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ ()

  .  (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ويم٤مٟم٧م  ) : (ك) ذم ()

 . (7/495 ) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم:  (6/223 )  اًمٕمزيز:  يٜمٔمر ()

  .  (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

ارشمٗم٤مق  ]

أهؾ 

 [اًمذُم٦م 
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ْم قَمكَمْ ، جَيِْري قَمَٚمْٞمِف طُمْٙمُؿ اعَمَقاِت  َٓ  َّٓ ذِم يَمْقٟمِِف مَلْ َيَتَ٘مدَّ   سمِِجَٝم٦مٍ َوًَمِٙمٜمَُّف اؾْمُتِحؼَّ ،  ُِمْٚمٌؽ هِ إِ

٦ٍم  ٤م ، ظَم٤مصَّ   .َوِهَل اعُمروُر َواجلُُٚمقُس َوَٟمْحقمُهَ

َقاِرعِ        ٤م َصحُّ أَ ،  َوضْمَٝم٤مِن  ،َوَهْؾ إِلىْمَٓم٤مِع اإِلَُم٤مِم َُمْدظَمٌؾ ذِم اًمِمَّ َحُف  ،َٟمَٕمؿْ : مُهَ  َوَرضمَّ

اؾِِعلُّي َوَٟمصَّ قَمَٚمْٞمِف ، إيَْمَثُروَن  َنَّ ًمإِِلَُم٤مِم َٟمَٔمَرًا َواضْمتَِٝم٤مَدًا ذِم َأنَّ اجلُُؾ ) : افرَّ ِٕ َس ذِم و 

اً   َأوْ رِضٌّ َهْؾ َهَق مُ ، اعَمْقِوِع  ـْ َرَأى ضُمُٚمقؾَمُف ُُمِيَّ                           ،َٓ ؟ َوهلَذا يـُْزقمـ٩َُم َُم

ـاَم يـُزقِمُجُف اإِلَُم٤مُم  ضْمتَِٝم٤مِدِه ومِٞمِف َُمْدظَمٌؾ وَمَٙمَذًمَِؽ ، َوإِٟمَّ ِٓ .  (ىْمَٓم٤مقِمِف إلِ َوإَِذا يَم٤مَن 

الِ وَ ،  اجُلقِريِّ َو اظْمتَِٞم٤مُر هُ وَ : َواًمث٤َّميِن        َحُف ،  افَؼػَّ يلُّي افَغَزاَوَرضمَّ
 

َٓ َُمْدظَمَؾ :  ُف  إِٟمَّ

٤َم ُُمـٜمْـَتـَٗمـٌع هِب٤َم  :ًمإِِلىْمَٓم٤مِع ذِم َذًمَِؽ  هَنَّ
ِٕ ـْ هَمػْمِ قَمَٛمٍؾ    ٌََٝم٧ِم اعَمَٕم٤مِدَن اًمٔم٤َّمِهَرَة ، ُِم   :وَم٠َمؿْم

َ وَ  فُ ِٕ  . سمِِخاَلِف اعَمَقاِت ، َُمْٕمٜمَك ًمإِِلىْمَٓم٤مِع  وَماَل  َٓ َُمْدظَمَؾ ًمِٚمتَّْٛمِٚمٞمِؽ ومِٞمَٝم٤م  ٟمَّ

اؾِِعلُّي ىَم٤مَل        مَ : ْوًمِِف ـــاٌل ذِم َق ـــــَِه َُم٩مـــَوًمِٚمٜمرَزاِع ذِم  ):  افرَّ                            ْدظَمَؾ ًمِٚمتَّْٛمِٚمٞمِؽ ومِٞمِف : ـَٓ

 

 

َنَّ ذِم  ْؿؿِ ِٕ ِح خُمَْتَكِ اجُلَقْيـِلِّ َوذِم  ،   فِْؾَعبَّاِديِّ  افرَّ ـِ  َذْ             :  ِرَواي٦َم َوضْمٍف اِهرٍ طَ ٓب

ـْ طَم٤مضَم٦ِم اًمٓمُُّروِق إِلِ َأنَّ ل َقاِرِع َُم٤م وَمَْمَؾ قَم ـَ اًمِمَّ   . (َُم٤مِم َأْن َيَتَٛمٚمََّؽ ُِم

                                                 

. سمتٍمف  ( 6/223 ) اًمٕمزيز ()

    .(4/227)اًمقؾمٞمط :  يٜمٔمر (2)

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (وأٟمف  ) : (ك)ذم  ()

  . سمتٍمف يًػم(6/223)  اًمٕمزيز (4)

 

ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م : يٜمٔمر ].  هق يمت٤مب ُمٜم٤مفمراٍت ذم اًمٗم٘مف ٕيب احلًـ اسمـ أيب قم٤مصؿ اًمٕم٤ٌمدي  (1)          

  [ .(51) : اخلزائـ اًمًٜمٞم٦م  (2/292) : ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ أيب ؿمٝم٦ٌم  (5/365)اًمٙمؼمى

إىمٓم٤مع  ]

اإلُم٤مم ذم 

 [اًمِمقارع 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

اؾِِعلُّي َوَزاَد        افرَّ
       ومِٞماَم إَِذا طَمَٗمَر سمِْئَرًا ذِم ؿَم٤مِرٍع سم٢ِمِْذِن -وَمَ٘م٤مَل ذِم يَمَت٤مِب اجِلٜم٤َمَي٤مِت  

ِذي َأْوَرَدُه إِ   - :اإِلَُم٤ممِ  ايِنُّي ، َأْصَحاُبـَا افِعَراِؿقُّيقَن نَّ اًمَّ ويَّ َوافرُّي
 :  َوَصاِحُب افتَّتَِؿةِ ،  

َواَمنَ  ُزوا َأْن ُيَخ  ،َٓ ٌَْٕمِض اًمٜم٤َّمِس َص صر  َوضَمقَّ ٤مِرِع سمِ ـَ اًمِمَّ                     ،  اإِلَُم٤مُم ىِمْٓمَٕم٦ًم ُِم

 اعَمَقاِت 
ِ
َم ذِم إطِْمَٞم٤مء  َأنَّ إىِْمَٓم٤مَع اإِلَُم٤مِم َهْؾ ًَمُف َُمْدظَمٌؾ ذِم  :َوإِنَّ اخِلاَلَف َراضِمٌع إمَِم َُم٤مشَمَ٘مدَّ

قَ  ـَ ىَم٤مًُمقا ؟ ِرِع ااًمِمَّ َٙمُف ، َٟمَٕمؿ : َوسَمٞمَّـٜم٤َّم َأنَّ إيَْمـَثِري ٌْٜمَِل ومِٞمِف َوَيَتَٛمٚمَّ ُزوا ًمِْٚمُٛمْ٘مَٓمِع َأْن َي ، َوضَمقَّ

ْم ُِمٜمُْف ذِم إِْح  ،َهَذا يَماَلُُمُف ذِم اجِلٜم٤َمَي٤مِت  َّٓ َُم٤م ََذيَمْرَٟم٤مُه َي  َومَلْ َيَتَ٘مدَّ  اعَمَقاِت إِ
ِ
                           ، اء

ـَ ىَم٤مًُمقا :  وَمَ٘مْقًُمفُ  قيَز اإِلىْمَٓم٤مِع ، َٟمَٕمْؿ : سَمَٞمٜم٤َّم َأنَّ إيَْمَثِري   .َوُهَق َصِحٞمٌح ، يـُِريُد سمِِف دَمْ

ٌْٜمَِل ومِٞمفِ : َوىَمْقًُمُف        ُزوا ًمِْٚمُٛمْ٘مٓمِِع َأْن َي ـْ َيُ٘مقُل سمَِجقاِز  :َوضَمقَّ ـُ مَتِِمَٞمُتُف قَمغَم ىَمْقِل َُم  ُيْٛمِٙم

٦مٍ   َديمَّ
ِ
٤مِرِع  سمِٜم٤َمء ْٚمِح َأنَّ إََصحَّ ظِماَلوُمُف ، ذِم اًمِمَّ َم ذِم اًمّمُّ . َوىَمْد شَمَ٘مدَّ

ُٙمُف : َوىَمْقًُمُف        ـِ ، َوَيَتَٛمٚمَّ َّٓ َُم٤مطَمَٙم٤مُه ُهٜم٤َم قَم ـُ مَتِِْمَٞمُتُف إِ ْؿؿِ  َٓ ُيْٛمِٙم ِح خُمَْتَكِ  ، افرَّ َوَذْ

َيَٙم٤مُد ُيْٕمَرُف  ، اجُلَقْيـِلِّ  َٓ ـَ  ،َوُهَق َوضْمٌف هَمِري٥ٌم ُُمٜمَْٙمٌر  ٌْ َواًمٔم٤َّمِهُر َأنَّ ، قَمَٚمٞمِف  ى وَماَل ُي

اؾِِعلَّ  َؿ ذِم اجِلٜم٤َمَي٤مِت ـَم٤مَل قَمْٝمُدُه سماَِم افرَّ  اعَمَقاِت   عَم٤َّم شَمَٙمٚمَّ
ِ
ْٚمِح َوذِم إطِْمَٞم٤مء             ، َذيَمَرُه ذِم اًمّمُّ

ْرهُ َومَلْ     . حُيَرر

                                                                                                                                               
 واىمتٍم اًمٜمقوي  ،واعمٕمتٍم خمتٍم عمختٍم اعمزين ، قمتٍمًمٚمجقيٜمل هق اعمقومؼ سمـ ـم٤مهر، ذح امل (2)          

 هتذي٥م إؾمامء :يٜمٔمر  ].  ، وُمثٚمف اسمـ اًمّمالح    (ُمـ أصح٤مسمٜم٤م اعمّمٜمٗملم ): ذم شمرمجتف قمغم اًم٘مقل سم٠مٟمف 

                               ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي: (2/674)صالح ال ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ : (1/514)واًمٚمٖم٤مت 

( 2/59 ). ]   

 .  (149 )هق اإلُم٤مم قمٌد اًمرمحـ سمـ ُم٠مُمقن اعمتقزم ، وىمد شم٘مدُم٧م شمرمجتف ص ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ختّمٞمص ) : (ك)ذم  ()

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (جيقزه) : (ك)ذم  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ـُ َوىَم٤مَل        ْؾَعةِ  اْبـ افـرِّ
رَ  :   ِذي َص٤مَر سمِِف   وَمُٝمَق سَمِٕمٞمٌد إَِذا :َويَمْٞمَػ ىمـُدر ٥ٌَُم اًمَّ ًَّ ضُمِٝمَؾ اًم

٤مِرُع ؿَمـ٤مِرقَم٤ًم  ٥ٌَُم ، اًمِمَّ ًَّ                َوُِمٜمُْف ، َوُِمٜمُْف َُم٤مَيْٛمَتٜمُِع َُمَٕمُف اًمتَّْٛمِٚمٞمُؽ ضَمْزَُم٤ًم ، َوإَِذا ضُمِٝمَؾ اًم

َٓ َيُٙمقُن يَمَذًمَِؽ  ِٙمِف يَمْٞمَػ َف   ،َُم٤م َع  [وَ ]،  ُيْ٘مَدُم قَمغَم مَتَٚمُّ ًَ ٤مِرَع َوإِْن اشمَّ  َأْيَْم٤ًم وَم٢مِنَّ اًمِمَّ

َوُهَق َُمْقُوقٌع ؿَم٤مِرقَم٤ًم ًمُِٕمُٛمقِم ، ذِم َوىْم٧ٍم ىَمْد َيُٙمقُن ذِم َوىْم٧ٍم آظَمَر سمَِ٘مْدِر احل٤َمضَم٦ِم َأْو َأْوَٞمَؼ 

ِذي ىَم٤مًَمُف ، إَْوىَم٤مِت  ـُ َوَهَذا اًمَّ ْؾَعةِ  اْب افرِّ
سُمْٕمِدِه مَلْ َيُ٘مْؾ  صُمؿَّ َذًمَِؽ اًمَقضْمُف قَمغَم ، َصِحٞمٌح  

ُف ُِمْٚمٌؽ  ِٚمٛملمَ  :َوَُمْٕمٜم٤َمهُ ،  سَمْؾ ُيَتَٛمٚمَُّؽ ، سم٠َِمٟمَّ ًْ  ًمِْٚمُٛم
ِ
ُٙمُف سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء ُف َيَتَٛمٚمَّ فِ  ،  َأٟمَّ ًِ               ،َأْو ًمِٜمَْٗم

ـْ ؿَم٤مءَ  َ
 ،  وَمُٞمْحِٞمْٞمَٝم٤م  ،َأْو ُيْ٘مٓمُِٕمَٝم٤م عمِ

ِ
. وَمَٞمْٛمِٚمُٙمَٝم٤م سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

ـْ  َوىَمدْ         سَمْٞم٧ِم اعَم٤مِل َُم
ِ
ـْ ُويَماَلء َُم٤مِن ُِم ٤مِرِع َُم٤مَيُ٘مقُل َيٌِٞمعُ َرَأْيٜم٤َم ذِم َهَذا اًمزَّ ـَ اًمِمَّ                :  ُِم

ُف َيْٗمُْمُؾ  ِٚمٛملَم  إِٟمَّ ًْ ـْ طَم٤مضَم٦ِم اعُم َنَّ ، قَم ِٕ َيْ٘مَتِْمٞمِف ىَمْقُل َأطَمٍد :  َٓ َم  َوَهَذا  َتْدقِمل شَمَ٘مدُّ ًْ ٌَْٞمَع َي اًم

ْزَٟم٤م ًمإِِلَُم٤مِم َأْن َيٌِٞمَع اعَمَقاَت ، اعمِْٚمِؽ  ْزَٟم٤م َذًمَِؽ جَلقَّ ـْ ىَم٤مَل سمِِف ،  َوًَمقضَمقَّ َٓ َٟمْٕمِرُف َُم ، َو

رِ  إِْشَحاَق  َأيِب َوًَمْٞمَس يَمَ٘مقِل  ِذي َيْٗمَٕمُٚمُف ُويَماَلُء سَمْٞم٧ِم اعَم٤مِل ،  ذِم سَمْٞمِع اعُمَتَحجَّ           وَمَٝمَذا اًمَّ

ـْ سَمْٞمِع َذًمَِؽ  جَيُقُز  ُِم ْٚمِح   َِذًمَِؽ ذِم يِمَت٤مب َوىَمْد َذيَمْرَٟم٤م سَمْٕمَض ، وَمَٚمُٞمْحَذْر ُِمٜمُْف ، َٓ . اًمّمُّ

ـُ َوىَمْد ىَم٤مَل زِم        ْؾَعةِ  اب افرِّ
٦ِم   يَّ َي٤مِراعَمٍْمِ  سَمْٞم٧ِم اعَم٤مِل ذِم اًمدر

ِ
ـْ سَمْٕمِض ُويَماَلء َوَُم٤م وَمَٕمَٚمُف ، قَم

َٓ َأْدِري سم٠َِمْي َوضْمٍف َيْٚمَ٘مك اهللَ  ـْ َذًمَِؽ  ات/ أ 100/  ـُمِٚم٥َم ُِمٜمرل َوًَمَ٘مدْ ، ُِم  ٍ                 َُمرَّ

٤مِم احلُْٙمُؿ سمِِف وَم٤مُْمَتٜمَْٕم٧ُم  [َوَأَٟم٤م]  .  سم٤ِمًمِمَّ

                                                 

  .  (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ويمٞمػ) : (ك)ذم  ()

  . (س) و(م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  (3)

 . (س) و(م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ُم٤م)زي٤مدة  (ك) ذم (4)
 

 . (س)و  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

َٓ جَيُقُز ومِٞمَٝم٤م اًمٌِٜم٤َمءُ  ):  سمَِ٘مقًمِِف  افتَّـْبِقفِ  ُُمَراُد َص٤مطِم٥ِم  َوَهَذا       ٌَْٞمعُ  ،َو َٓ اًم               ، َو

اءُ  َ َٓ اًمنمر اؤَه٤م  ، ( َو َٓ ِذَ جَيُقُز سَمْٞمُٕمَٝم٤م َو َٓ اَء : َوىِمٞمَؾ ، َأْي  َ اَم َذيَمَر اًمنمر ُف إِٟمَّ َوإِْن يَم٤مَن ، إِٟمَّ

ؿُ  اَم ُيـَتَقهَّ ُف ُرسمَّ َٟمَّ
ِٕ ٌَْٞمُع ُيْٖمٜمِل قَمٜمُْف :  اُء ُِمٜمُْف  اًم َ ـْ َذًمَِؽ ضَم٤مَز اًمنمر ، َأنَّ اإِلَُم٤مَم إَِذا سَم٤مَع ؿَمِٞمَئ٤ًم ُِم

طْمتاَِمَل  ِٓ ـْ ِذيْمِرِه ، وَم٠َمَراَد َأْن َيٜمِْٗمَل َهَذا ا ٌَْٞمعُ )َوَهَذا ُهَق اجلََقاُب َأْيَْم٤ًم قَم جَيُقُز اًم َٓ)            :

  :سَمْٕمَد ىَمْقًمِفِ 
ِ
ُٙمُف سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء جَيُقُز مَتَٚمُّ َٓ ، جَيُقُز سَمْٞمُٕمُف َٓ َوىَمْد قُمِرَف َأنَّ َُم٤مخَيَْتصُّ سمِِف قَمغَم َوضْمٍف ،  

ْزَٟم٤م اإِلىْمَٓم٤مَع ذِم َذًمَِؽ  اَم َُمْٕمٜم٤َمُه  ،َوإَِذا ضَمقَّ                      َأْن َيِّمػَم اعُمْ٘مَٓمُع َأطَمؼَّ سم٤ِمْٓرشمَِٗم٤مِق  :  وَم٢مِٟمَّ

ِه سمِف  ـْ هَمػْمِ   .ُِم

رَ        َوىَمْد شَمَٙمرَّ
اؾِِعلِّ ذِم يَماَلِم   اَمِن افشَّ ًْ ، إىِْمَٓم٤مُع إِْروَم٤مٍق :  َوإَْصَح٤مِب َأنَّ اإِلىْمَٓم٤مَع ىِم

  َوُهقَ  َوإىِْمَٓم٤مُع مَتِْٚمٞمٍؽ ، َهَذا َو َوهُ 
ِ
َم ذِم اعَمَقاِت ًمُِٞمَتَٛمٚمََّؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء                      ،َُم٤م شَمَ٘مدَّ

٤مِرُع َوإِْن ُأـْمِٚمَؼ قَمَٚمْٞمِف اؾْمُؿ اعَمَقاِت  َيْدظُمُؾ   قَمَدا اعُمُروِر َوَٟمْحِقهِ َُم٤م  َف  :وَم٤مًمِمَّ    اإِلطْمَٞم٤مءُ هُ َٓ

َٓ إىِْمَٓم٤مُع اًمتَّْٛمِٚمٞمِؽ َٓ وَ     . احِلَٛمك َو

ُف إَِذا مَلْ  :َؾْرعٌ        ٦ٍم َوَٟمْحِقَه٤م حَمَٚمُّ ٤ٌَمِريَّ ـْ ضَمَقاِز اًمتَّْٔمٚمٞمِؾ سمِ ـَ  َُم٤مَذيَمْرَٟم٤مُه ُِم ٌْ    ْن يَم٤مَن إِ  َف  ،ُي

٦مِ  يَمَذًمَِؽ  يمَّ            .وَمُٝمَق يَمٜمَّْم٥ِم اًمدَّ

ـْ  : َؾْرعٌ        ـِ قَم بَّاغِ  اب ٤مافصَّ ًَ ِه َأنَّ ِرطَم٤مَب اعَم َقاِرِع َواًمُح ضِمدِ  َوهَمػْمِ  ، يْمؿِ  ذِم َُمْٕمٜمَك اًمِمَّ

قْمتَِٙم٤مِف  ِٓ ُْمٜم٤َم ذِم سَم٤مِب ا َرًا قَمَٚمْٞمِف  :َوِهَل ، َوىَمْد ىَمدَّ ِجِد ُُمَْم٤موَم٤ًم إًَِمٞمِف حُمَجَّ ًْ  َُم٤ميَم٤مَن ظَم٤مِرَج اعَم

                                                 

() (190-191) . 

 . (187 )  خمتٍم اعمزين:  (5/82 )  إم: يٜمٔمر ()

  .  (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ومٞمام  ) : (ك)ذم  ()

 . (6/223 ) اًمٕمزيز:  (580 ، 2/266) اًمٓم٤مًمٌلم روو٦م:  يٜمٔمر()

رطم٤مب  ]

اعم٤ًمضمد 

 واعمٕم٤مُمٚم٦م 

 [ومٞمٝم٤م 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

اَظاِت  َباِب افسَّ ـُ يَم٤مَن  ، بِِدَمْشٍؼ   ـَ اَلمِ  َظْبدِ  اْب افسَّ
ِجِد هِب٤َم   ًْ ٦ٌََم اعَم                     ، ُيَٛمثرُؾ َرطْم

ـُ  اَلِح  َواْب ِجِد َصْحٜمُُف :  َيُ٘مقُل افصَّ ًْ ٦ٌَُم اعَم ـُ َوَُم٤م ىَم٤مًَمُف ، َرطْم اَلمِ  َظْبدِ  اْب ،  َأَصحُّ افسَّ

ـُ  ىَمْقُل هُ َوَيِْمَٝمُد َل  بَّاغِ  اْب َـّ ، افصَّ ـَ  ًَمِٙم َباغِ  اب قْمتَِٙم٤مِف افصَّ ِٓ  إِْن اعَمٜم٤َمَرَة إِْن :  ىَم٤مَل ذِم ا

ِجِد اؾْمُتِح٥مَّ ًمِْٚمُٛمْٕمَتِٙمِػ إََذاُن ومِٞمَٝم٤م  ًْ ٩ِم ، يَم٤مَٟم٧ْم ذِم اعَم ًْ  ذِم دِ َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم ظَم٤مِرَج اعَم

ٌَتِِف  َرًا قَمَٚمْٞمِف -َرطْم ِجِد َُم٤م يَم٤مَن ُُمَْم٤موَم٤ًم إًَِمْٞمِف حُمَجَّ ًْ ٦ٌَُم اعَم ـَ  َذًمَِؽ كَ  َف - َوَرطْم ٦ٌََم ُِم طْم َنَّ اًمرَّ
ِٕ  :  

ِجِد  ًْ . َهَذا ًَمْٗمُٔمُف ، اعَم

ِٚمُس ومِٞمِف مِ :  ذِم إىِْمَٓم٤مِع اإِلْروَم٤مِق  َوىَم٤مَل ُهٜم٤َم       َٕمُف َُمْقِوَٕم٤ًم جَيْ
     اًمٓمَِّريِؼ نَ َوُهَق َأْن ُيْ٘مٓمِ

ْٚمَٓم٤منِ ، َوِرطَم٤مِب اجلََقاُِمِع  ،اًمَقاؾِمعِ  ًُ  وَمِٚمٚم
َواجل٤َمًمُِس ومِٞمِف َيْرشَمِٗمُؼ ، َيُيُّ  َذًمَِؽ إَِذا يَم٤مَن َٓ  

 َوهَمػْمِ َذًمَِؽ  ْيٍع وَ َب ِب 
ٍ
اء . َهَذا ًَمْٗمُٔمُف ، ِذَ

ـْ : وَمَٚمَٕمؾَّ ىَمْقًَمُف ذِم آقْمتَِٙم٤مِف        ٤َم ُِم ِجِد ىُمْدِس إهِنَّ ًْ ٌَِٕمٞم٦َِّم ذِم َذًمَِؽ ، اعَم َأْي ُِمٜمُْف ذِم اًمتَّ

٦ٌََم شُمْٓمَٚمُؼ قَمغَم ؿَمْٞمَئلْمِ  :  اَل َق ُي  َأوْ ، احلُْٙمِؿ  طْم ِجِد :  َأطَمُدمُه٤م  ،إِنَّ اًمرَّ ًْ ـَ اعَم ُف ُِم ْ٘مٜم٤َم َأٟمَّ ٘مَّ َُم٤محَتَ

قْمتَِٙم٤مِف  ِٓ ِذي َذيَمَرُه ذِم ا ٌُْٓمُؾ ، وَمُٝمَق اًمَّ َي َٓ ِذي  ِن  [آقْمتَِٙم٤مُف  ]َوُهَق اًمَّ سمُِخُروِج اعُم١َمذر

. اعُمٕمَتِٙمِػ إًَِمْٞمِف 

                                                 

    :  ( 307 / 1 )  ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان:يٜمٔمر ].  سم٤مب ضم٤مُمع دُمِمؼ اًمِ٘مٌكم  أُم٤ممُمقوٌع :  سم٤مب اًم٤ًمقم٤مت   ()

 .  [( 496 – 6/487 ) اعمجٛمقع

احل٤مومظ أسمق قمٛمرو قمثامن سمـ صالح اًمديـ قمٌد اًمرمحـ اًمٙمردي ، ؿم٤مرك ذم قمدة ومٜمقن ، ُوًمد   هق()

 .                        643  ، شمقذم ؾمٜم٦م  (ومقائد اًمرطمٚم٦م) و ،(ذح اًمقؾمٞمط) و ،(قمٚمقم احلدي٨م)هـ ، ًمف 577ؾمٜم٦م 

  إقمالم : (144-23/140) : ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (283-17/281)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م : يٜمٔمر ]

(4/207 – 208 ) . ] 

  .  (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك) ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()
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ِجِد َوًَمِٙمٜمَُّف ُُمَْم٤مٌف إًَِمْٞمِف :  َواًمث٤َّميِن  ًْ ـَ اعَم ٌر قَمَٚمْٞمِف ، َُم٤مًَمْٞمَس ُِم  ًَمُف سمِِف اظْمتَِّم٤مٌص ، حُمَجَّ

اُء  ،اإِلىْمَٓم٤معُ  َوَيْدظُمُٚمفُ ، اعَمْذيُمقُر ُهٜم٤َم   َوَهَذا ُهقَ ،سم٤ِمعُمُروِر إًَِمْٞمِف َوَٟمْحِقه  َ ٌَْٞمُع َواًمنمر  َوجَيُقُز اًم

رٍ  ،ومِٞمفِ  ـْ هَمػْمِ حَتَجُّ َقاِرِع ُِم  يَماَم جَيُقُز ذِم اًمِمَّ
ِذي َأظْمَت٤مُرُه ،   َتِٛمُع يَماَلُم ، َوَهَذا ُهَق اًمَّ َوسمِِف جَيْ

ـِ  َباغ اْب .  ُهٜم٤َم َوإَْصَحاِب   ِافصَّ

ِجِد ، َويَماَلُُمُٝمؿ ذِم سَم٤مِب آقْمتَِٙم٤مِف        ًْ ـِ اعَم                ، َوقَمغَم يِماَل اعَمْٕمٜمََٞملِم ِهَل ظَم٤مِرضَم٦ٌم قَم

ـُ يَماَم ىَم٤مَل  ٌِْد اْب اَلمِ  قَم ٤م ىَمْقُل  ، افسَّ ـِ َوَأُمَّ اَلِح  اْب ِجدِ  : افصَّ ًْ ـُ اعَم ٤َم ِهَل َصْح         وَمَٝمَذا ،  إهِنَّ

ِجِد وَ : مَتَُؾ َأْن ُيَ٘م٤مَل ُيْح وَ ، َٓ َوضْمَف ًَمُف  ًْ ٦ٌََم اعَم إِنَّ َرطْم
ِجِد طَمِ٘مٞمَ٘م٦ًم وَماَل   ًْ ـَ اعَم ـْ ُِم إِْن مَلْ شَمُٙم

قْمتَِٙم٤مُف سم٤ِمخلُُروِج إًَِمْٞمَٝم٤م  ِٓ ٌُْٓمُؾ ا ٌَِٕمٞم٦َِّم َه٤م  عم٤َِم ذِم :َي ـَ اًمتَّ َتَداُم قَمَٚمْٞمِف طُمْٙمُؿ ، ُِم ًْ َوُي

قْمتَِٙم٤مف ِ ِٓ قْمتَِٙم٤مِف ومِٞمَٝم٤م َوطْمَدَه٤م ، ا ِٓ  ا
ِ
َوسمَِذًمَِؽ َيُٙمقُن طُمْٙمُٛمَٝم٤م طُمْٙمَؿ ، سمِِخاَلِف إْٟمَِم٤مء

 
ِ
اء َ ٌَْٞمِع َواًمنمر ْرشمَِٗم٤مِق واًم

ِٓ ٤مِرِع ذِم إىِْمَٓم٤مِع ا ـُ يَماَم ىَم٤مًَمُف ، اًمِمَّ بَّاغ اْب .  ُهٜم٤َم  ِافصَّ

قْمتَِٙم٤مِف        ِٓ ِجِد : َوَيُٙمقُن ىَمْقًُمُف ذِم ا ًْ ـَ اعَم ٤َم ُِم               ذِم طُمْٙمِٛمِف ذِم َدَواِم  :َأْي ، إهِنَّ

قْمتَِٙم٤مِف  ِٓ   َٓ ، ا
ٍ
طْمتاَِمُل  ،ذِم يُمؾر َرء ِٓ ُل  ] َوَهَذا ُهَقا ُْمٜم٤َمُه  [إَوَّ ِذي ىَمدَّ                   ،  اًمَّ

ْٓمٜم٤َمهُ  ًَ َوًَمِٙمٜم٤َّم سَم
ِذي َذيَمْرَٟم٤مهُ  ،   طْمتاَِمُل أظَمُر اًمَّ ِٓ ـَ اًمتَّْٗمِّمٞمِؾ /ب100/  َواعُمْخَت٤مُر ا ، ُِم

ِجِد : ىَم٤مَل  ُحَسغٌ  َوافَؼايِض  ًْ ـَ اعَم ِجِد ُِم ًْ ٦ٌَُم اعَم ٌَتِِف  سَملْمَ  َل ْص َٓف ، َرطْم  َصْحٜمِِف َوَرطْم

ـِ  ْح ٤َم هَمػْمُ اًمّمَّ .   َوَهَذا َيْ٘مَتِ  َأهنَّ

٩ِم  : َؾْرعٌ        ًْ َرةٌ دَ إَِذا قُمِرَف َذًمَِؽ َوَرَأْيٜم٤َم َُم ٦ٌٌَم حُمَجَّ اُُمُف َرطْم َرٍة  ،ًا َوىُمدَّ  ،  َأْو هَمػْمُ حُمَجَّ

قْمتَِٙم٤مِف ،  جَيِْري قَمَٚمْٞمَٝم٤م احلُْٙمُؿ اعَمْذيُمقُر  :وَمِٝمَل ًَمفُ  ِٓ َوَهْؾ جَيُقُز ، َواحلُْٙمُؿ اعَمْذيُمقُر ذِم ا

ٌَِٖمل ؟ ،اجلُُٚمقُس ومِٞمَٝم٤م ًمِْٚمُٛمَٕم٤مَُمَٚم٦مِ  ِجِد : َأْن ُيَ٘م٤مَل   َيٜمْ ًْ ـَ اعَم ٤َم ُِم ٤م سَمَقىْمٍػ ، إِْن قَمِٚمْٛمٜم٤َم َأهنَّ ،  إُِمَّ

                                                 

  .  (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

    .(س)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ُمـ) : (ك) ذم (3)          
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ِجِد قَمَٚمٞمَٝم٤م وَمَٞمْٛمَتٜمِعُ  ًْ ٤م سم٢ِمـِْماَلِق اؾْمِؿ اعَم َّٓ وَماَل َيْٛمَتٜمُِع  ،َوإُِمَّ َقارِ ،  َوإِ  عِ َوَيُٙمقُن طُمْٙمُؿ اًمِمَّ

.  ضَم٤مِرَي٤ًم قَمَٚمْٞمَٝم٤م 

ـِ  : َؾْرعٌ        ْؾَطاكِقَّةِ قَم وَماَل  اإِلىْمَٓم٤مُع  َيْدظُمُؾ   :إَِذا ىُمْٚمٜم٤َم  )  :  فِْؾاَمَوْرِديِّ   إَْحَؽاِم افسُّي

٤مسمُِؼ َأطَمؼَّ  ًَّ َٕمُؾ اًم َنَّ سم٤ِمإِلىْمَٓم٤مِع َص٤مَر ،  (جُيْ ِٕ ٤مسمَِؼ سَمْٕمَد اإِلىْمَٓم٤مِع وَمَّمِحٞمٌح :  ًَّ وَم٢مِْن َأَراَد اًم

ٌَْؾ اإِلىْمَٓم٤مِع ، اعُمْ٘مَٓمُع َأطَمؼَّ  ٌََؼ َواطِمٌد ىَم ٤م إَِذا ؾَم ِه َُم٤م ، َوَأُمَّ ٌَِٖمل َأْن َيْٛمَتٜمَِع اإِلىْمَٓم٤مُع ًمَِٖمػْمِ وَمَٞمٜمْ

ُف سَم٤مىِمَٞم٤ًم سمِِف  َٓ َي٠ْميِت ومِٞمِف ظِماَلٌف : ًمَِ٘مْقًمِِف ، َداَم طَم٘مُّ ٌََؼ إمَِم َُم٤ممَلْ ُي  )) : صَو ـْ ؾَم سَمْؼ إًَِمْٞمِف وَمُٝمَق ْس َُم

ٌَْؼ ُُمْقضِم٥ٌم  َوطَم٤مِصُٚمفُ ،  (( َأطَمؼُّ سمِفِ  ًَّ َأنَّ اًم
. ًمأَِلطَمِ٘مٞم٦َِّم ىَمْٓمَٕم٤ًم سم٤ِمحلَِدي٨ِم  

ِحٞمِح        َم إىَْمَدُم شَم٤مِرخَي٤ًم ، َواإِلىْمَٓم٤مُع ُُمقضِم٥ٌم ًمأِْلَطَمِ٘مٞم٦َِّم قَمغَم اًمّمَّ            ، وَم٢مِْن شَمَٕم٤مَرَو٤م ىُمدر

اَُم طَمَّماَل ذِم َوىْم٧ٍم َواطِمٍد  ٌَِٖمل شَمْ٘مِديؿُ ، َوًَمْق وَمَرْوٜم٤َم َأهنَّ ٌِْؼ  وَمَٞمٜمْ ًَّ اًم
ُف صَم٤مسم٧ٌِم سم٤ِمًمٜمَّصِ   َٟمَّ ِٕ  :  ،

 َ ِٕ ُْمُف سَمْٕمَد اإِلىْمَٓم٤مِع :  اَم مَلْ ُٟمَ٘مدر ٤م َٟمْجَٕمُؾ  َوإِٟمَّ ٌَْ٘م٤ًم  ٟمَّ . اإِلىْمَٓم٤مَع ؾَم

ِة  : َؾْرعٌ        َٓ ـَ اًمُق ِه ُِم هَمػْمِ َٓ َُم٤مِم َو ـْ َيْرَت ، ًَمْٞمَس ًمإِْلِ ٌَِٞمِع  ، ُق سم٤ِمجْلُُٚمقسِ ِف َأْن َي٠َمظُمَذ مِمَّ ، َواًم

قاِرِع قِمَقَو٤ًم سماَِل ظِماَلٍف  ْزَٟم٤م ًَمف، َوَٟمْحِقِه ذِم اًمِمَّ  : إىِْمَٓم٤مقَمَٝم٤م َأْو إىِْمَٓم٤مَع اعَمَ٘م٤مقِمدِ  َُوإَِذا ضَمقَّ

ـْ َذًمَِؽ َأضْمَرًا  :  اَداَوْرِديُّي وَمَ٘مْد ىَم٤مَل  جَيُقُز َأْن َي٠ْمظُمَذ قَمغَم َُمْقِوٍع ُِم ـُ ىَم٤مَل ، َٓ ْؾَعةِ  اب افرِّ
  :

ـَ اعَمََقاِت  َيْٕمٜمِل ُٕمُف ُِم
َٓ جَيُقُز ًَمُف َذًمَِؽ ومِٞماَم ُيْ٘مٓمِ . يَماَم 

                                                 

  . سمتٍمف (531)ص  (1)          

هق يمت٤مٌب يتحدث قمـ إطمٙم٤مم اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م واًمقٓي٤مت اخل٤مص٦م ، وؾمٞم٤مؾم٦م اإلؾمالم  (2)          

ذم احلرب واًمًٚمؿ ، وأطمٙم٤مم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ، وهمػمه٤م ، أًمٗمف اإلُم٤مم اعم٤موردي ، وقُمدَّ يمت٤مسمف أول يمت٤مٍب 

: ُم٘مدُم٦م  (123 )اعمذه٥م قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م : يٜمٔمر  ] .     ذم هذا اًمِم٠من ، وضُمؾُّ ُمـ يمت٥م سمٕمده أوم٤مد ُمٜمف 

  [ .(86-85)إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م 

 . ( 2/580)  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ()

  . (531): إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م  (7/495)احل٤موي : يٜمٔمر  ()

أظمذ  ]

إضمرة قمغم 

آرشمٗم٤مق 

 [سم٤مًمِمقارع 
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ٜم٤َمقَم٦مِ ،   (  فِْؾُؿَعاَمَؾةِ [ؾِقفِ ] َوَفْق َجَؾَس ): ىَم٤مَل          ،يِمِخَٞم٤مـَم٦مٍ  َويَمَذا اًمّمر

. َوَٟمْحِقَه٤م 

ِٛمػُم ًمِْٚمَٛمْقِوِع ،  َأْي وَم٤مَرَق َُمْقِوَع ضُمُٚمقؾِمفِ  ،  ( ُثؿَّ َؾاَرَؿفُ  ): ىَم٤مَل                     ، وَم٤مًمْمَّ

ِر ًَمُف ِذيْمٌر  ِٛمػَم قَمغَم َُمْ٘مَٕمِدِه  دَ قِملُت  َأنْ  وًمؽ، ًمَِٗمْٝمِؿ اعَمْٕمٜمَك : َوإِْن مَلْ جَيْ َم  َوىَمدْ ، اًمْمَّ  ِذيْمرُ شَمَ٘مدَّ

ِٛمػِم ذِم إًَِمْٞمِف   .اًمْمَّ

ًا فِْؾِحْرَؾةِ  ): ىَم٤مَل        ـَ ُف  ،َتاِر ِه َبَطَؾ َحؼُّي ،                       ( َأْو ُمـَْتِؼاَلً إَِػ َؽْرِ

َٓ ظِماَلَف ومِٞمِف  ْروَم٦ٍم  (شَم٤مِريَم٤ًم َأْو ُُمٜمَْتِ٘ماَلً  ) : هُ َوىَمْقُل ، َهَذا              ُيْٗمِٝمُؿ َأنَّ ضُمُٚمقؾَمُف يَم٤مَن حِلِ

٠َمًَم٦ِم ، َوُُمَٕم٤مَُمَٚم٦ٍم  ًْ ـْ ىَمسِ  :َوُهَق ُصْقَرُة اعَم ٤َم َي٠ْميِت ُِم
اطَم٦ٍم ُل وَمَٚمْق يَم٤مَن ُج ، سَمْٕمَدُه  هِ مِ ي عمِ ؾْمؽِمَ

ِٓ وؾُمُف 

ِف سمُِٛمَٗم٤مَرىَمتِفِ  ٌِْٝمَٝم٤م وَماَل إؿِْمَٙم٤مَل ذِم سُمْٓماَلِن طَم٘مر  .  َوؿِم

َّٓ َأْن َتُطقَل ُمَػاَرَؿُتُف بَِحْقُث  :َوإِْن َؾاَرَؿُف فَِقُعقَد مَلْ َيْبُطْؾ ): ىَم٤مَل         إِ

ُه ، َيـَْؼطُِع ُمَعاِمُؾقُه َظـُْف  ـْ شَمْٕمِٞملِم اعَمْقِوِع   (َوَيْلَفُػقَن َؽْرَ َنَّ اًمَٖمَرَض ُِم
ِٕ  :        

ْروَم٦ٍم َوُُمَٕم٤مَُمَٚم٦ٍم ْس  َوُصْقَرُة املَ  ،َأْن ُيْٕمَرَف وَمُٞمَٕم٤مَُمَؾ  ـْ ضَمَٚمَس حِلِ                                        ، َأًَم٦ِم ومِٞمَٛم

ِذي ىَم٤مًَمُف ىَم٤مَل  [َهَذا]َو  اؾِع اًمَّ ٌَُف سم٤ِمعَمْذَه٥ِم ) : يُّي افرَّ ُف إؿَْم                                                          ،  ( إِٟمَّ

                                                 

. ؾم٘مٓم٧م ُمـ اًمٜمًخ ، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع   ()

   .(2/276)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (4) 

  .(2/276)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (5)          

   .(2/276) ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم (6)   

   .(2/276) ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (1)        

  .  (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك) ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()        

  .(224 -6/223 )اًمٕمزيز  (3)        

اجلٚمقس ذم  ]

اًمِم٤مرع 

 [عمٕم٤مُمٚم٦م 

سمٓمالن  ] 

طمؼ 

اعمرشمٗمؼ 

 [سم٤مًم٘مٞم٤مم 
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وَمْرَق  ،  َوافَغَزايِلُّي   اإِلَمامُ َوُهَق َو٤مسمٌِط َذيَمَرُه  َٓ َٗمرِ  قُمْذٍر لِ سَملْمَ َأْن شَمُٙمقَن اعُمَٗم٤مَرىَم٦ُم  َو ًَّ  يَم٤مًم

فُ  ،َأْو ًمَِٖمػْمِ قُمْذٍر ،  َواعَمَرِض ، ٌُْٓمُؾ طَم٘مُّ َي َٓ ٚمْٞمِؾ إمَِم سَمْٞمتِفِ  َوقَمغَم َهَذا  َوًَمْٞمَس ،  سم٠َِمْن َيْرضِمَع سم٤ِمًمَّ

ِه ُُمَزامَحَُتفُ  ٌُقٍع ،  اًمث٤َّميِن  ذِم اًمَٞمْقمِ  ًمَِٖمػْمِ تِل شُمَ٘م٤مُم ذِم يُمؾر ُأؾْم ذِم يُمؾر  وْ أَ ، َويَمَذا إؾَْمَقاُق اًمَّ

ًة  َذ ومِْٞمَٝم٤م َُمْ٘مَٕمَدًا يَم٤مَن َأطَمؼَّ سمِِف ذِم اًمٜمَّْقسَم٦ِم اًمث٤َّمٟمَِٞم٦ِم ، ؿَمْٝمٍر َُمرَّ َ َؾ سَمْٞمٜمَفُ ، إَِذا اختَّ ٚمَّ               َُم٤مَوإِْن خَتَ

٤ممٌ     .َأيَّ

ْصَطْخِريُّي ىَم٤مَل      وَ  
ِٓ ُه  : ا ٌََؼ إمَِم اعَمْقِوِع هَمػْمُ ًَ ٚمْٞمِؾ وَم           إَِذا َرضَمَع إمَِم سَمْٞمتِِف سم٤ِمًمَّ

اَلِة إظُْمَرى ، وَمُٝمَقَأطَمؼُّ سمِِف  ِجِد َوقَم٤مَد ًمِٚمّمَّ ًْ ـَ اعَم ٌََ٘مُف ، يَماَم إَِذا وَم٤مَرَق َُمْقِوَٕمُف ُِم َوىَمْد ؾَم

ُه  إًَِمْٞمفِ  . هَمػْمُ

ىَم٧ْم ـَم٤مِئَٗم٦مٌ        اِمؾِ  ُِمٜمُْٝمْؿ  :َووَمرَّ ايِنُّي  ،َصاِحُب افشَّ َويَّ َوافَؼايِض افرُّي
ِٚمَس   سَملْمَ َأْن جَيْ

ُف إَِذا ىَم٤مَم  ٌُْٓمُؾ طَم٘مُّ ِه اجلُُٚمقُس ذِم ، سم٢ِمىِْمَٓم٤مِع اإِلَُم٤مِم وَماَل َي َتِ٘مؾَّ  :َوسَملْمَ  ، هِ َوًَمْٞمَس ًمَِٖمػْمِ ًْ ،  َأْن َي

ُف  ـْ َرطْمِٚمِف َوَُمَت٤مقِمِف سَمِ٘مَل طَم٘مُّ َٓ ؿَمؽَّ َأْن َهَذا اًمَٗمْرَق ،    وَماَل َٓ َوإِ ، وَم٢مِْن شَمَرَك ومِٞمِف ؿَمْٞمَئ٤ًم ُِم         َو

                                                 

 . ( 8/312 )هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر  (4)        

 . (227 /4 )اًمقؾمٞمط : يٜمٔمر  ()       

                ،  هـ244 يٙمٜمك أسم٤م ؾمٕمٞمد ، وًمد ؾمٜم٦م  ، هق احلًـ سمـ أمحد سمـ يزيد سمـ قمٞمًك آصٓمخري()        

عم٤م دظمٚم٧م سمٖمداد ): وزم ىمْم٤مء ىُمؿ وطم٦ًٌم سمٖمداد ، ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق اعمروزي  أظمذ قمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ إٟمامـمل ،

  ،                           (  وأسمق اًمٕم٤ٌمس سمـ هي٩م ،مل يٙمـ هب٤م ُمـ يًتحؼ أن أدرس قمٚمٞمف إٓ أسمق ؾمٕمٞمد آصٓمخري

=           :        (  253 -3/230 )  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى:يٜمٔمر ]. هـ  328 شمقذم ؾمٜم٦م ،  (أدب اًم٘مْم٤مء)ًمف 

 [ . (110 -109/ 1 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم= 

، واًمِم٤مُمؾ ذٌح عمختٍم اعمزين ،                              (77)هق اسمـ اًمّم٤ٌمغ ، شم٘مدُم٧م شمرمجتف ص ()

:                     (176/ 2 )هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت : يٜمٔمر  ].  ويٕمرف سم٤مًمِم٤مُمؾ اًمٙمٌػم ، وهق اعمراد إذا ُأـمٚمؼ اًمِم٤مُمؾ 

 [ . (159): اعمذه٥م قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م  (54)اخلزائـ اًمًٜمٞم٦م 

 . (6/224 ) اًمٕمزيز: يٜمٔمر  ()
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ِئٌح  ىْمَٓم٤مِع َُمْٕمٜمَك ،   ِطَمؼُّ اعُم٘مـَْٓمِع سمِِ٘مَٞم٤مُِمف َوًَمِقاْٟمَ٘مَٓمعَ ، َٓ ـْ ًمإِلِ ـْ َٟمصَّ  ،مَلْ َيُٙم         ًَمِٙم

اؾِِعلُّي  افشَّ
ْٟمتَِٗم٤مَع َُم٤م َأنَّ ًمِْٚمُٛمْ٘مَٓمعِ   إُمِّ ذِم   ِٓ .  ًَمُف /أ 101/َويِمٞمٌؾ  َأوْ ،  َأىَم٤مَم ومِٞمفِ  ا

ـُ َومَحََؾ        ْؾَعةِ  اْب افرِّ
َٗمُظ اعَمَت٤مَع   ِذي حَيْ      :ُه َوَُمْٗمُٝمقُم َذًمَِؽ َأنَّ ، اًمَقيِمٞمَؾ قَمغَم احل٤َمِرِس اًمَّ

ـْ َُمَت٤معٌ  َٓ َويِمٞمٌؾ  ،إَِذا مَل َيُٙم ُف َوإِْن يَم٤مَن ُُمْ٘مَٓمَٕم٤مً :  َو ٌُْٓمُؾ طَم٘مُّ َٛمَؾ َذًمَِؽ  ،  َي ٌَِٖمل َأْن حُيْ وَمَٞمٜمْ

ِة ُُمَ٘م٤مُِمِف  ً قَمغَم ُُمدَّ َٓ ًة ، قَمغَم َُم٤م إَِذا يَم٤مَن اإِلىْمَٓم٤مُع ذِم اًمُٕمْرِف حَمُْٛمق َر ُُمدَّ ٤م إَِذا ىَمدَّ                     َأُمَّ

ِف شَمٜمَْ٘مضِ َومَلْ  ٌَِٖمل ؾُمُ٘مقُط طَم٘مر ٌَِٖمل َُمٜمْعُ ،  وَماَل َيٜمْ ُه إمَِم اجلُُٚمقِس َيٜمْ ٤ٌَمَدَر هَمػْمُ  ، هُ َويَمَذا إَِذا ىَم٤مَم وَم

ـْ ًمإِِلىْمَٓم٤مِع وَم٤مِئَدٌة  َّٓ مَلْ َيُٙم ٌِْؼ ، َوإِ ًَّ ٌُْؼ  ،وَم٤مإِلىْمَٓم٤مُع سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم اًم ًَّ                          ُِمٜمُْف : مَم َأعْ  َواًم

فُ  َٟمَّ ٌؼ قَمَٚمْٞمِف ، َُمٜمُّْمقٌص قَمَٚمْٞمِف  ِٕ . َُمٜمُّْمقٍص قَمَٚمٞمِف   [هَمػْمُ ]، َواإِلىْمَٓم٤مُع خُمَْتَٚمٌػ ومِٞمِف ، ُُمَتٗمَّ

ِل        ٌَتِِف اًمَ٘مصِ ، َوإَِذا ىُمْٚمٜم٤َم سم٤ِمَٕوَّ ِة هَمْٞم ِٚمَس ومِٞمِف ذِم ُُمدَّ ُه َأْن جَيْ ، َد َيُٕمقِة إمَِم َأْن يرَ وَمَٚمق َأَراَد هَمػْمُ

ُٝماَم ، َهْؾ ُيْٛمٜمَُع ؟ َوضْمَٝم٤مِن   . َٓ ُيْٛمٜمَعُ : َأَصحُّ

ضَمَٚمَس ًمَِٖمػِم  وَم٢مِنْ ، َوَهَذا إَِذا ضَمَٚمَس عمَُِٕم٤مَُمَٚم٦ٍم ،  هُ ُض إقِْمَرا َل يَّ  ًمَِئاَل ُيَتَخ :ُيْٛمٜمَُع : َواًمث٤َّميِن       

.   ُُمَٕم٤مَُمَٚم٦ٍم مَلْ ُيْٛمٜمَْع ىَمْٓمَٕم٤مً 

ٌَٜمَك قَمغَم سُمْٓماَلنِ        َقْيَٚم٦ِم اْٟم ٦ٌَِم اًمٓمَّ ِة اًمَٖمْٞم ُه اجلُُٚمقَس ذِم ُُمدَّ َوإَِذا َأَراَد هَمػْمُ
ِف :                              طَم٘مر

ٌُْٓمُؾ  :وَم٢مِْن ىُمْٚمٜم٤َم ِحٞمُح ،  َي ٌُْٓمُؾ : َوإِْن ىُمْٚمٜم٤َم ، وَمَٚمُف َذًمَِؽ ، َوُهَق اًمّمَّ َي ٦ٌَِم  يَم٤منَ  َٓ     يَم٤مًمَٖمْٞم

٤م إَِذا قَم٤مَد وَمَحْٞم٨ُم ىُمْٚمٜم٤َم،  اًمَ٘مِّمػَمةِ  ٌُْٓمُؾ  :َوَأُمَّ َي َٓ ٦ٌَِم اًمَ٘مِّمػَمِة   يَم٤منَ  ،  ُف يَم٤مًمَٖمْٞم                       ، طَم٘مُّ

ٌُْٓمُؾ  :َوطَمْٞم٨ُم ىُمْٚمٜم٤َم،  وَمُٝمَق َأطَمؼُّ سمَِٛمَٙم٤مٟمِفِ  فُ   َي .  وَماَل طَمؼَّ ًَمُف إَِذا قَم٤مَد  ،طَم٘مُّ

                                                 

(3) (5/82).  

  .  (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم  ) : (ك)ذم  ()

  .  (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (6/224 ) اًمٕمزيز: يٜمٔمر  ()
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ِف صُمؿَّ َرضَمَع )): َوذِم احلَِدي٨ِم       
ًِ ـْ جَمِْٚم ـْ ىَم٤مَم ُِم وَم٠َمضَم٤مَب  ، ( (وَمُٝمَق َأطَمؼُّ سمِِف  ، إًَِمْٞمفِ   َُم

يْمرِ ،  قَمٜمُْف سمَِحْٛمِٚمِف قَمغَم جَم٤َمًمِِس اًمِٕمْٚمِؿ إَْصَحاُب  ِجِد إَِذا ظَمَرَج ُِمٜمُْف ًمَِتْجِديِد  ، َواًمذر ًْ َواعَم

ِؾ ِرقَم٤مٍف  ،ـَمَٝم٤مَرةٍ  ًْ وَرةٍ ،  َوَٟمْحِقِه  ، َوهَم  رَضُ
ـْ هَمػْمِ  .  ُدوَن َُم٤م إَِذا ظَمَرَج ُِم

قاِرِع  : َؾْرعٌ        ُرىَم٤مِت طُمْٙمُٛمَٝم٤م طُمْٙمُؿ اًمِمَّ تِل ذِم اًمٓمُّ ٤م اعَمَ٘م٤مقِمِد ، َُمَ٘م٤مقِمُد إؾَْمَقاِق اًمَّ َوَأُمَّ

تِل ذِم َأوْمٜمَِٞم٦ِم اعَمٜم٤َمِزِل َوطَمِريِٛمَٝم٤م                  وَم٢مِْن يَم٤مَن اجلُُٚمقُس ومِٞمَٝم٤م َيُيُّ سم٠َِمْصَح٤مِب إَُْماَلِك ، اًمَّ

َّٓ سمِـ٢مِْذهِنِؿ  سم٤ِمَُْٕماَلكِ ، مَلْ َيـُجْز إِ َٓ َيُيُّ َٓ َوإِْن يَم٤مَن 
سم٠َِمْصَح٤مهِب٤َم  َٓ                 وَم٢مِْن يَم٤مَن قَمغَم  ،َو

اِر مَلْ جَيُزْ  ٦ٌَِم اًمدَّ َّٓ  قَمَت ـَ اإِلَُم٤مِم ، سم٢ِمِْذِن َُم٤مًمِِٙمَٝم٤م  إِ  . َوُهَق َأطَمؼُّ سم٤ِمإِلْذِن ُِم

       
ِ
اَم ُهَق ذِم اًمِٗمٜم٤َمء ٦ٌَِم َوإِٟمَّ ـْ قَمغَم اًمَٕمَت ـْ هَمػْمِ إِْذهِنِؿ، َواحلَِريِؿ  َوإِْن مَلْ َيُٙم     ؟    وَمَٝمْؾ جَيُقُز ُِم

ِن ذِم  َٓ ٞمـّأَ ؾَمَقاٌء  ، احَلاِوي ومِٞمِف ىَمْق ِٚماَمً َأْم ِذُمر ًْ اِر ُُم جَيُقُز  : وَم٢مِْن ىُمْٚمٜم٤َم،   اً يَم٤مَن َُم٤مًمُِؽ اًمدَّ َٓ

سم٢ِمِْذهِنِؿ  َّٓ ْز َأْن َي٠َمَذُٟمقا ومِٞمِف سم٠ُِمضْمَرٍة  ) : اَداَوْرِديُّي ىَم٤مَل ، إِ َٓ جَيُقُز َأْن َي٠ْمظُمُذوا ، مَلْ جَيُ يَماَم 

ُف  َٟمَّ ِٕ              ، اَداَوْرِديُّي ىَم٤مَل  َهَٙمَذا،  ( ًْمٍؽ سمِؿِ َوًَمْٞمَس  ،  ًمِْٚمِٛمْٚمِؽ  عٌ شَم٥َم قَمَٚمْٞمِف سم٤ِمْٟمِٗمَراِدِه صَمَٛمٜم٤ًَم : 

 . َوُهَق قَمغَم َرْأِيفِ 

ْقِخ َأيِب َحاِمدٍ َوَرْأُي                ، إََصحُّ  ُهقَ وَ مَمُْٚمقٌك  : وَم٢مِْن ىُمْٚمٜم٤َم ، ذِم َأنَّ احلَِريَؿ هَمػْمُ مَمُْٚمقٍك  افشَّ

ـْ ف َم قَم ٤ٌَمعُ أَ  َأيِب َظاِصؿٍ ىَمْد شَمَ٘مدَّ ُي َٓ ُف  شُم١ْمظَمُذ ُأضْمَرشُمُف َأْيَْم٤ًم  ، ٟمَّ َٓ وَم٢مِْن َذَه٥َم ، وَمَٕمغَم َهَذا 

                                                 

             سم٤مب إذا ىم٤مم ُمـ جمٚمًف صمؿ قم٤مد ومٝمق  ، يمت٤مب اًمًالم  ، (968)ذم صحٞمحف  أظمرضمف ُمًٚمؿ ()

 . (5689 )، ح أطمؼ سمف 

 . (2/581)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم : يٜمٔمر  ()

() (7/494 -495) . 

  . (531) إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م سمتٍمف يًػم: (7/494)احل٤موي :  يٜمٔمر ()

اعم٘م٤مقمد  ]

ذم أومٜمٞم٦م 

 [اعمٜم٤مزل 
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و يَم٤مَن َُم٤مًمُِؽ َل وَ ، َن عمِْثِٚمِف ُأضْمَرٌة ا إِْن كَ هِ َذاِه٥ٌم إمَِم ضَمَقاِز سَمْٞمِٕمِف وَمِ٘مَٞم٤مؾُمُف َأْن جَيُقَز َأظْمُذ ُأضْمَرِت 

ْز ًمَِقزِمر  اِرُُمقًمِٞم٤ًَّم قَمَٚمْٞمِف مَلْ جَيُ .   َأْن َي٠ْمَذَن هِ اًمدَّ

 ـَمِريٍؼ طَم٧مَّ )  :احَلاِوي ذِم اَداَوْرِديُّي ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ       
ِ
 ى ًَمْق َأنَّ َرضُمالَ ً ضَمَٚمَس ذِم ومِٜم٤َمء

َْصَحابِـَاوَمِٗمٞمِف ، شَمَ٘م٤مَدَم قَمْٝمُدُه َوقُمِرَف سمِِف  ٤م ،  َوضْمَٝم٤مِن ِٕ ٌِْ٘مُف  ذِم يـَُ٘مرُّ : َأطَمُدمُهَ ًْ  َُمَٙم٤مٟمِِف َُم٤ممَلْ َي

ُه  ِٙمِف َواِدقَم٤مِئِف  َوُيْٛمٜمَُع ُِمٜمُْف : ، ُيَ٘م٤مُم قَمٜمُْف : َواًمث٤َّميِن ، إًَِمْٞمِف هَمػْمُ .   (ًمَِئاَل َيِّمػَم َذِريَٕم٦ًم إمَِم مَتَٚمُّ

  ،إَُْمتَِٕم٦مَ  إَِذا َوَوَع اًمٜم٤َّمُس  : َؾْرعٌ       
ِ
ِت اًمٌِٜم٤َمء َٓ ٤مًمِِؽ ،  َوآ ًَ َوَٟمْحَق َذًمَِؽ ذِم َُم

َقاِرِع اْرشمَِٗم٤مىَم٤ًم   ُُمٜمُِٕمقا ُِمٜمُْف إِْن رَضَّ  ًُمقَه٤مُق ًملَِم ، إؾَْمَقاِق َواًمِمَّ
ٍ
ِة  ؿَمْٞمَئ٤ًم سَمْٕمَد َرء                سم٤ِمعَم٤مرَّ

َرًا فَم٤مهِ  َّٓ َف ، ًا رَ رَضَ  .   َٓ َوإِ

َت٤مُج إًَِمْٞمفِ  : َؾْرعٌ        َوُوىمقِف ، ًمَِقْوِع َُمَت٤مقِمِف  خَيَْتصُّ اجل٤َمًمُِس َأْيَْم٤ًم سماَِم طَمْقًَمُف سمَِ٘مْدِر َُم٤م حَيْ

ِه َأْن َيْ٘مُٕمَد طَمْٞم٨ُم َيْٛمٜمَُع ُرْؤَي٦َم َُمَت٤مقِمفِ  ، ًمِٞمفِ ُُمَٕم٤ممِ      ، اعُمَٕم٤مُِمِٚملَم إًَِمْٞمِف   َوُوُصقلِ  ،َوًَمْٞمَس ًمَِٖمػْمِ

 .  َوإظَْمَذ َواًمَٕمَٓم٤مءَ ، َأْو ُيَْمٞمرَؼ قَمَٚمْٞمِف اًمَٙمْٞمَؾ َأِو اًمَقْزَن 

ـْ ىَمَٕمَد ًمَِٞمٌِٞمعَ  : َؾْرعٌ        ـَ ، ُِمْثَؾ َُمَت٤مقِمِف  ًَمْٞمَس ًَمُف َُمٜمُْع َُم إَِذا مَلْ ُيَزامِحُْف ومِٞماَم خَيَْتصُّ سمِِف ُِم

.  اعَمَراومِِؼ اعَمْذيُمقَرِة 

قِق :  / ب101/  َؾْرعٌ        ًُّ ـَ اًم ِذي َيْ٘مَٕمُد ذِم يُمؾر َيْقٍم ذِم َُمْقِوٍع ُِم اُل اًمَّ ٌُْٓمُؾ ، اجلَقَّ َي

ُف سمُِٛمَٗم٤مَرىَمتِِف  .  طَم٘مُّ

                                                 

() ( 7/495 - 496) . 

 . (2/581) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: يٜمٔمر  ()

 . (2/581) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: يٜمٔمر  ()

 . (2/581)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم : يٜمٔمر  ()
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ِجدِ : َؾْرٌع        ًْ ارِ  ومِٜم٤َمُء اعَم اِر ذِم طَم٤مًَم٦ِم اإِلرْضَ  اًمدَّ
ِ
        ، اَداَوْرِديُّي ىَم٤مًَمُف ، َوقَمَدُِمِف  يَمِٗمٜم٤َمء

اُٟمُف َوإسََم٤معِ  ): ىَم٤مَل  ِجِد ضِمػْمَ ًْ  اعَم
ِ
.  (دُ َوؾَمَقاٌء ذِم ومِٜم٤َمء

ْؾَعةِ ىَم٤مَل        ـُ افرِّ اْب
٩ِم :   ًْ ُف إَِذا اوْمَتَ٘مَر إمَِم اإِلْذِن ،  يَمَقزمر اعُمَقممَّ قَمَٚمْٞمِف دِ َوَيُٙمقُن ىَمٞمرُؿ اعَم ذِم َأٟمَّ

َيْٗمَتِ٘مُر إمَِم إِْذٟمِِف ، ِه نِ يـُْٕمَتدُّ سم٢ِمِذْ  سَمْؾ : َوىَمْد ُيَ٘م٤مُل : ىَم٤مَل ، َٓ يـُْٕمَتدُّ سم٢ِمِْذٟمِِف  َٓ     َوإِِن اوْمَتَ٘مَر ، سَمْؾ 

ِٚمٛملَم ْل َواِز املِ سم٩َِم  اعَمْ٘مَٕمِد إمم  ًْ ِجَد خُمَْتصٌّ سم٤ِمعُم ًْ َنَّ اعَم
ِٕ َوَُمٜمَْٗمَٕمُتُف ، ِك إمَِم إِْذِن َُم٤مًمِِٙمِف : 

ْٟمتَِٗم٤مِع ، قَم٤مِئَدٌة إًَِمْٞمِٝمؿ  ِٓ ـْ شَمَقاسمِِع ا                           َوىَمْد َرَأْي٧ُم ، وَمَٞمُجقُز هَلُْؿ سمَِٖمػْمِ إِْذٍن ، َوَذًمَِؽ ُِم

ْٚمَٓم٤مِن  :  إَْحَؽامِ ذِم  فِْؾاَمَوْرِديِّ  َذًمَِؽ َض سَمعْ  ًُّ             ،طَمْٞم٨ُم ضَمَٕمَؾ اإِلْذَن ذِم َذًمَِؽ ًمِٚم

ْٟم٧ِم  ): ىَم٤مَل  ِٓ َوإَِذا يَم٤مَن َيُيُّ سم٠َِمْهؾِ ، اَع سمِِف إَِذا َأِذَن هَلُْؿ َوضْمَٝم٤ًم َواطِمَدًا َف إِنَّ هَلُْؿ ا
ِجِد   ًْ              اعَم

َنَّ اعُمَّمٚمرلمَ  ِٕ ٤ٌَمُح سم٢ِمِْذٟمِِف :   . (َأطَمؼُّ سمِفِ  َٓ ُي

ْوَضةِ   َوذِم   ـْ افرَّ جَيُقُز   اَداَوْرِديِّ  َأْحَؽامِ   قَم ُط ومِٞمِف إِْذُن ، ومِْٞماَم إَِذا مَلْ َيُيَّ َوَهْؾ ُيِْمؽَمَ

ْٚمَٓم٤مِن ؟ َوضْمَٝم٤مِن  ًُّ             ؟ومِٞمفِ  اإِلَُم٤ممِ   َوَهْؾ َيْٚمَزُم اؾْمتِْئَذانُ  ،احَلاِويُه ذِم ي٧ُم َويَمَذا َرأَ ، اًم

. قَمغَم َوضْمَٝملِم 

                                                                                                                                               

. (2/581) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: يٜمٔمر  ()

  .(7/495) احل٤موي (3)

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (إمم  ) : (ك)ذم  ()

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (سمٕمد ) : (ك)ذم  ()

 .سمتٍمف يًػم  (530-531 )(6)        

 . (2/582):  يٜمٔمر ()

 (531-530)ص ()

 . (7/495):  يٜمٔمر ()

ُمـ اقمت٤مد ]

ُمقوٕم٤م 

ًمإلومت٤مء 

 [واإلىمراء 
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ـْ  ): ىَم٤مَل        ـَ اَدْسِجِد َمْقِضَعًا ُيْػتِل  َوَم   : َأْي  :(َوُيْؼِرُئ   ؾِقفِ َأفَِػ ِم

    . َويَمَذا اًمتَّْدِريَس ، اًمُ٘مْرآَن َواًْمِٕمْٚمَؿ 

اجَلافِِس دِم َصاِرٍع دَِعاَمَؾٍة  ): ىَم٤مَل                          ،افَعبَّاِديُّي   ٍَظاِصؿ وُب أَ  ُه  ىَم٤مَل (ـَ

َٓ  َوافَغَزايِلُّي  دٍ َويَم٤مَن ، َٟمْ٘ماَلً   شَمَٗم٘مـَُّٝم٤ًم  ْقُخ َأُبقحُمَؿَّ افشَّ
 َصاِحُب َوإًَِمْٞمِف ُمـ٤َمَل ، َي٠ْمسَم٤مُه  

 اَداَوْرِديُّي َوَٟمَ٘مَٚمُف  ،  َواإِلَمامُ  ، افتَّْؼِريِب 
ِ
ـْ مُجُْٝمقِر اًمُٗمَ٘مَٝم٤مء َّٓ  َيٜمُْ٘مؾِ  َومَلْ ،  قَم َل إِ إَوَّ

ـْ  اؾِِعلَّ وَمُٛمْ٘مَت٣َم يَماَلُِمِف َأنَّ  ،  َمافٍِؽ قَم افشَّ
ـَ َوَأْصَحاَبفُ          . اجُلْؿُفقرِ  ُِم

 اًمَٗمِ٘مٞمَف اعَمْٕمُروَف سم٤ِمجلُُٚمقسِ سم٠َِمنَّ  اَداَوْرِديُّي  َوضَمَزَم       
ـَ اجل٤َمُِمِع ًَمْٞمَس   ذِم َُمْقِوٍع ُِم

ٌََؼ إًَِمْٞمِف  ـْ ؾَم ٤مسمَِؼ َأطَمؼُّ سمِِف ًمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم ، َُمٜمُْع َُم ًَّ  ڤڤ                                  ٹ  ٹ  ٹ    ڇ  : َوَأنَّ اًم

 : ىَم٤مَل   َمافَِؽاً نَّ أَ وَ ،   ڇ
ِ
ـَ اًمُٗمَ٘مَٝم٤مء ـْ قُمِرَف سمَِذًمَِؽ اعَمْقِوِع ُِم   وىَمْد َص٤مَر َُم

ِ
اء اًمُ٘مرَّ

ٌََؼ إًَِمْٞمِف ، َأطَمؼَّ سمِِف  ـْ ؾَم   . َوَهَذا هَمػْمُ َصِحٞمٍح : ىَم٤مَل ، َوًَمُف َُمٜمُْع َُم

                                                 

. واعمٓمٌقع  (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (سمف  ) : (ك)ذم  ()

   .(2/276)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (5)

  . (س)و  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ىم٤مل  ) : (ك)ذم  ()

 . (229-4/228)اًمقؾمٞمط  : (197 ) اًمقضمٞمز:  يٜمٔمر ()

 . (8/318)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر  ()

 . (533)ٕطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ا:  يٜمٔمر ()

 . (7/496)احل٤موي :  يٜمٔمر()

 . (2/581) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: يٜمٔمر  ()

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (سمف)زي٤مدة  (ك) ذم  ()

 . (س)و (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (نوم٢م)  :(ك) ذم ()

 . (25)ؾمقرة احل٩م ، آي٦م  ()
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َها، َوَفقَجَؾَس ؾِقِف فَِصاَلٍة  ): ىَم٤مَل                       :  ( مَلْ َيِكْ َأَحؼَّ بِِف دِم َؽْرِ

َتِٚمُػ  خَتْ َٓ ِجِد  ًْ َنَّ سمَِ٘م٤مَع اعَم
َل ، ِٕ ػَّ إَوَّ ـْ َأَراَد اًمّمَّ ٤ٌَمِدرْ  َوَُم ٤مِرُع وَمْٚمُٞم ٌَُف اًمِمَّ ِذي ـَمَٚم   اًمَّ

ـْ َأضْمُرُه َأيْمَثَر  . سمِِخاَلِف َُمَ٘م٤مقِمِد إؾَْمَقاِق ، َيُٙم

اَجٍة فَِقُعقَد مَلْ َيْبُطِؾ اْختَِصاُصفُ َؾَؾقْ  ): ىَم٤مَل        اَلِة   َؾاَرَؿُف حِلَ دِم تِْؾَؽ افصَّ

ْك إَِزاَرهُ ، دِم إََصحِّ  ِف  )):  ص ًمَِ٘مْقًمِِف  : ( َوإِْن مَلْ َيْسُ ًِ ـْ جَمِْٚم ضُمَؾ ُِم إَِذا ىَم٤مَم اًمرَّ

صُمؿَّ قَم٤مدَ 
ـُ َرَواُه  ((إًَِمْٞمِف وَمُٝمَق َأطَمؼُّ سمِِف   ـْ طَمِدي٨ِم  هـــَماَج  اْب                           ِريٍر ـــَج  ُِم

 

ـْ  ـْ أسمِٞمفِ  ُشَفْقؾٍ  َظ ـْ  قَم   . َوؾَمٜمَُدُه َصِحٞمٌح  ، َأيِب ُهَريَرةَ قَم

                                                                                                                                               

 . (2/608)طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي ()

   .(2/276)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (5)

. واعمٓمٌقع ، وذوح اعمٜمٝم٤مج  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (وإن  ) : (ك) ذم  ()

   .(2/276)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (7)

 ،                              سم٤مب ُمـ ىم٤مم ُمـ جمٚمس ومرضمع ومٝمق أطمؼ سمف   ،يمت٤مب إدب،  ( 5/287 )ذم اًمًٜمـ  () 

 . (265 ) وىمد شم٘مدم ص  ، وسمٜمحقه أظمرضمف ُمًٚمؿ، ( 3717 )ح 

ُُمتَّٗمٌؼ قمغم شمقصمٞم٘مف ، ، ، ٟمزيؾ اًمري وىم٤موٞمٝم٤م  ن ىمرط اًمْمٌل اًمٙمقذمبهق ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد  () 

.  [ (1/132 )  اًمٙم٤مؿمػ: (196) شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م : يٜمٔمر  ] .        ؾمٜم٦م71وًمف ، هـ 188ُم٤مت ؾمٜم٦م 

                      ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح :،  واعمراد هق  (س) ، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع و(ؾمٝمؾ) : (ك)ذم  ()

                          اًمٙم٤مؿمػ:  ( 150)  ًمٚمٕمجكم اًمث٘م٤مت:يٜمٔمر  ].   هـ 101، ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م  شم٤مسمٕمٌل ، ذيمقان اًمًامن 

 [ . ( 313 )  شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م: ( 1/264 )

 . (3717)، ح  (615)وصححف إًم٤ٌمين ذم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف  ()
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ٌُْٓمُؾ : َواًمَقضْمُف اًمَث٤ميِن        يَماَم ذِم اإِلَو٤موَم٦ِم إمَِم ؾَم٤مِئِر ،  حِلُُّمقِل اعُمَٗم٤مَرىَم٦ِم  :َأنَّ اظْمتَِّم٤مَصُف َي

َٚمَقاِت  ْصَطْخِريُّي َوىَم٤مَل ، اًمّمَّ
ِٓ ـْ َت إِْن  : َوافَؼايِض َأُبق افطَّقِِّب ،  ا َرَك ؿَمْٞمَئ٤ًم ذِم َُمَٙم٤مٟمِِف ُِم

٤مَدٍة َأْو َٟمْحِق َذًمَِؽ  َٓ وَماَل ، وَمَٞمُٙمقُن َأطَمؼَّ سمِِف إَِذا َرضَمَع إًَِمْٞمِف ، ُِمٜمِْديٍؾ َأْو ؾِمجَّ                     ، َوإِ

، وَمَ٘مط  ًَمِٙمٜمَُّف ُيَٗم٤مِرىُمَٝم٤م ذِم َأنَّ َهَذا طَمؼُّ َصاَلٍة َواطِمَدٍة ،  ذِم َذًمَِؽ سمَِٛمَ٘م٤مقِمِد إؾَْمَقاِق  وَم٠َمحْلََ٘م٤مهُ 

َُمْدظَمَؾ ًمإِِلىْمَٓم٤مِع ومِٞمِف سمَِح٤مٍل  َٓ ُف  وَمْرَق ، َوذِم َأٟمَّ َٓ وِع   َأْن َيْٓمَرأَ  [سَملْمَ ] َو ُ اًمُٕمْذُر سَمْٕمَد اًمنمُّ

اَلِة ذِم  َع اًمَقىْم٧ُم ،  اًمّمَّ ًَ ٌَْٚمُف َوإِِن اشمَّ   .َأْو ىَم

ْؾَعةِ َوطَمَٙمك        ـُ افرِّ ـَ اعَمْقِوِع سم٤ِمًمُٕمْذِر  [إِْن يَم٤منَ ]:  َوضْمَٝم٤ًم َراسمَِٕم٤ًم اْب                        اخلُُروُج ُِم

ٌَْؾ  سَمْٕمدَ  وَ  اَلِة َوإُِْمَٙم٤مِن اًمَٕمْقِد ىَم وِع ذِم اًمّمَّ ُ ٌُْٓمْؾ  اًمنمُّ َٓ سَمَٓمَؾ ، اًمَٗمَراِغ مَلْ َي َواحل٤َمضَم٦ُم ، َوإِ

تِل َأؿَم٤مَر إًَِمْٞمَٝم٤م اعُمَّمٜمرُػ ُِمْثَؾ  ـْ َدقَم٤مهُ :اًمَّ  طَم٤مضَم٦مٍ ،  َأْو ِرقَم٤مٍف  ، إضَِم٤مسَم٦ِم َُم
ِ
  ، َأْو ىَمَْم٤مء

 
ٍ
ِديِد ُوُوقء ٌِْؼ طَمَدٍث ، َأودَمْ ٌََف َذًمَِؽ ،   َأْو ؾَم ُف َُم٤م َداَم ىَم٤مقِمَداً ، َوَُم٤م َأؿْم َٓ ظِماَلَف َأٟمَّ              َو

. َٓ جَيُقُز إِْزقَمـ٤مضُمُف 

ِجِد ًماِْلقْمتَِٙم٤مِف  : َؾـْرعٌ        ًْ  / أ 102/  وَم٢مِْن مَلْ َيٜمِْق َوىْمَت٤ًم خَمُّْمقَص٤مً ، إَِذا ضَمَٚمَس ذِم اعَم

ُف  ٤ممٍ كَ َوإِْن َٟمَقى اقْم٧ِم ، وَمَٛمَتك ىَم٤مَم سَمَٓمَؾ طَم٘مُّ                       ، وَمـَخَرَج ًمِـَح٤مضَم٦ٍم ضَمـ٤مِئَزٍة  اَف َأيَّ

ْوَضة  ىَمـ٤مَل ومِـل  اظْمتَِّم٤مِصِف إَِذا َرضَمَع اطْم٧ِم ) :   ِافرَّ
ِ
                 .   (َواًمَٔم٤مِهُر سَمَ٘م٤مؤُه ، ٌل َُم٤موَمِٗمل سَمَ٘م٤مء

                                                 

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ذم  ) : (ك)ذم  ()

 . ( 2/581 )  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم()

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (أن  ) : (ك)ذم  ()

 . ( 226 - 6/225 ) اًمٕمزيز: يٜمٔمر  ()

() (2/581-582) . 
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ْوَضةِ  َوىَم٤مَل ذِم        َتِٛمُؾ َأْن ُيَ٘م٤مَل )  :افرَّ ُف حَيْ إِْن يَم٤مَن ًَمُف قَم٤مَدٌة سم٤ِمجْلُُٚمقِس سمُِ٘مْرِب يَمٌػِِم :  إِٟمَّ

وَن سمُِ٘مْرسمِِف ُِمٜمُْف ، اعَمْجِٚمِس   َوَٟمْحق َذًمَِؽ َداَم اظْمتَِّم٤مُصُف ذِم يُمؾر هِ ِ ًمِِٕمْٚمؿِ :َوَيٜمَْتِٗمُع احل٤َمرِضُ

ْٞمُخ اًمَٙمٌػُِم ، جَمِْٚمٍس سمُِٙمؾر طَم٤مٍل  . َيْٕمٜمِل إَِذا ىُمْٚمٜم٤َم خَيَْتصُّ سمِِف اًمِمَّ

ِرِس ذِم اعَمْدَرؾَم٦ِم : ىَم٤مَل        ٍ طَم٤مَل شَمْدِريِس اعُمدَّ ٤م جَمِْٚمُس اًمَٗمِ٘مٞمِف ذِم َُمْقِوٍع ُُمَٕملمَّ                      َوَأُمَّ

ِجِد  ًْ َراِد اًمُٕمْرِف ، َأْو اعَم ـمر ِٓ ظْمتَِّم٤مِص  ِٓ                  ،َوومِٞمِف اطْمتاَِمٌل ، وَم٤مًمٔم٤َّمِهُر ومِٞمِف َدَواُم ا

 . (َواهللُ َأقْمَٚمُؿ 

ـُ ىَم٤مَل        ْؾَعةِ  اْب ٌََؼ اصْمٜم٤َمِن إمَِم َُمَٙم٤مٍن َواطِمٍد  : افرِّ ِذي َئْمَٝمُر ، َواْزَدمَح٤َم قَمَٚمْٞمِف ، َوإَِذا ؾَم     وَم٤مًمَّ

ـُ شَمعَ   وَ  ] ًَمْق َيْٕمَٚمُؿ اًمـٜم٤َّمُس َُمـ٤م ذِم )) : صاًمُ٘مْرقَم٦ِم : ًمَِ٘مْقًمِِف  يُّ
ِ
                            [اًمٜمرَداء

ِل  ِػ إَوَّ ؾْمَتَٝمُٛمـقا قَمَٚمْٞمفِ  صمـُؿَّ مَلْ يـَِجُدوا، اًمـّمَّ َٓ َتِٝمُٛمـقا قَمَٚمْٞمِف  ًْ َٓ َأْن َي .  (( إِ

 َواحِلْروَم٦ِم مَمْٜمُقٌع ُِمٜمُْف  : َؾْرعٌ       
ِ
اء َ ٌَْٞمِع َواًمنمر ِجِد ًمِْٚم ًْ    . اجلُُٚمقُس ذِم اعَم

ِجِد  : َؾْرعٌ        ًْ  ذِم اعَم
ِ
 َواًمُٗمَ٘مَٝم٤مء

ِ
اء ـِ اؾْمتِْٓمَراِق طِمَٚمِؼ اًمُ٘مرَّ                          ُيْٛمٜمَُع اًمٜم٤َّمُس ُِم

     .شَمْقىِمػَمًا هَل٤َم 

                                                 

. سمتٍمف يًػم  (2/582) ()

 . (س)، واعمث٧ٌم ُمـ  (شمٕمٞملم  ) : (م)و (ك)  ذم ()

 .  زي٤مدة ُمـ اعمٓمٌقع()

  ، ( 615)، ح سم٤مب آؾمتٝم٤مم ذم إذان ، يمت٤مب إذان ،  ( 102) ذم صحٞمحف  أظمرضمف اًمٌخ٤مري()

 سم٤مب شمًقي٦م اًمّمٗمقف وإىم٤مُمتٝم٤م وومْمؾ إول ،يمت٤مب اًمّمالة ،  (185 )  ذم صحٞمحفوأظمرضمف ُمًٚمؿ

 ،              وم٤مٕول ُمٜمٝم٤م وآزدطم٤مم قمغم اًمّمػ إول واعم٤ًمسم٘م٦م إًمٞمٝم٤م وشم٘مديؿ أوزم اًمٗمْمؾ وشم٘مريٌٝمؿ ُمـ اإلُم٤مم

 . ( 981 )ح 

 .  (7/496 )  احل٤موي : (226/ 2 ) اًمٕمزيز:  (2/582 )اًمٓم٤مًمٌلم روو٦م  :يٜمٔمر ()
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ِجِد ذِم َٓ ؿَمؽَّ   : اإِلَمامُ ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ  ًْ ـْ سمَِ٘م٤مِع اعَم ِف اإِلَُم٤مِم َوإىِْمَٓم٤مقِمِف قَم  ،  اْٟمِ٘مَٓم٤مِع شَمٍَمُّ

٤مضِمَد هللِ  ًَ اِف َوظمـََدؿَمُف ، وَم٢مِنَّ اعَم ـ٤م ) ، سمَِِمْٞمَئلْمِ يُّي عِ افـرَّ إِنَّ  : اَداَوْرِديِّ ىَمْقُل  : َأطَمُدمُهَ

شمِٞم٥ِم ًمإِِلَُم٤مَُم٦ِم  ْ ِجِد ًمِٚمتَّْدِريِس َواًمَٗمْتَقى يَم٤مًمؽمَّ ًْ شمِٞم٥َم ذِم اعَم ْ وَماَل ُيْٕمَتؼَمُ إِْذُن اإِلَُم٤مِم ذِم ، اًمؽمَّ

٤مضِمِد اعَمَح٤ملر  ًَ ٤مضِمِد َب ِوكِ ، َوُيْٕمَتؼَمُ ذِم اجلََقاُِمِع ، َُم ًَ ٌََٚمِد ومِٞمِف ، اِر اعَم إَِذا يَم٤مَٟم٧ْم قَم٤مَدُة اًم

ؾْمتِْئَذاُن  ِٓ ٤ٌَمٌر ، ا
  .وَمُجِٕمَؾ إِلْذِن اإِلَُم٤مِم ومِٞمِف اقْمتِ

ْقُخ َأبقَمدَّ :  اًمث٤َّميِن و       شَمِٗمَؼ اعُمْ٘مَٓمُع سم٤ِمجلُُٚمقِس َحاِمدٍ وافشَّ ُه ذِم مُجَْٚم٦ِم َُم٤م ُيْ٘مَٓمُع ًمػَِمْ  َوهَمػْمُ

 
ِ
اء َ ٌَْٞمِع َواًمنمر ِجِد  ومِٞمِف ًمِْٚم ًْ  َوَهَذا يَماَم َيْ٘مَدُح ذِم َٟمْٗمل، َُمَع َُمَ٘م٤مقِمِد إؾَْمَقاِق ِرطَم٤مَب اعَم

 اجلُُٚمقسِ نَ قَمغَم اعَمِْمُٝمقِر ذِم اعَمٜمِْع مِ  اإِلىْمَٓم٤مِع َيْٕمِرُض 
  

ِ
اء َ ٌَْٞمِع َواًمنمر ِجِد ًمِْٚم ًْ                   ، ذِم اعَم

طَم٤مِب إوَْمٜمَِٞم٦مُ  َّٓ َأْن ُيَراَد سم٤ِمًمرر ـْ طَمدر  إِ ِجدِ  اخل٤َمِرضَم٦ُم قَم ًْ اؾِِعلِّ يَماَلُم   اْٟمَتَٝمك، ( اعَم افرَّ
   .

ُل وَماَل ُُمٜم٤َموَم٤مَة سَملْمَ َُم٤مَذيَمَرُه        ٤م إَوَّ                                        ،  اَداَوَرِديُّي  َوَُم٤مَذيَمَرُه اإِلَمامُ وَم٠مُمَّ

ِجِد ًمِْٚمَٗمْتَقى َواًمتَّْدِريِس إَِذا يَم٤مَن ذِم َُمْقِوٍع  أَ  اَداَوْرِديِّ وَم٢مِنَّ ُُمَراَد  ًْ َيٜمَْتِّم٥ُم ذِم اعَم َٓ ُف  ٟمَّ

َّٓ سم٢ِمِْذِن اإِلَُم٤مِم ، َُمِْمُٝمقٍر ُيْ٘مَتَدى سمِِف   ، إِ
ٍ
ـَ اإِلىْمَٓم٤مِع ذِم َرء َوَأْيَْم٤ًم ًَمْٞمَس ، َوًَمْٞمَس َهَذا ُِم

ِجِد  ًْ ـَ اعَم ِذي ىَم٤مًَمُف ، ومِٞمِف خَتِّْمٞمُص سُمْ٘مَٕم٦ٍم ُُمَٕمٞمَّٜم٦ٍَم ُِم                                       ذِم اإِلىْمَٓم٤مِع اإِلَمامُ َواًمَّ

اَم ُهَق ذِم َذًمَِؽ  . إِٟمَّ

ِجِد        ًْ ـِ اعَم طَم٤مَب ِهَل اخل٤َمِرضَم٦ُم قَم ُْمٜم٤َم َأنَّ اًمرر ٤م اًمث٤َّميِن وَمَ٘مْد ىَمدَّ  ، َوِهَل طمـَِريـُْٛمُف ، َوَأُمَّ

٧ٌُُم  َٓ َيْث ٌَٞمِع  َو ِجِد ذِم َُمٜمِْع اًم ًْ اَلِة ومِٞمَٝم٤م ، هَل٤َم طُمْرَُم٦ُم اعَم َٓ ُُمَْم٤مقَمَٗم٦ُم اًمّمَّ َّٓ َأْن َيْٚمَحَؼ ، َو إِ

                                                 

  .(318/ 8)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر  (2)          

 .سمتٍمف  (533): إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م  (2/582): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (227-6/226) اًمٕمزيز (3)          

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (أو ) : (ك)ذم  ()
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٩ِم  ًْ ؾْمتِْٓمَراُق إًَِمْٞمِف َواْٟم٧ِم ،  كَ َذلِ كَ َأْو إطِْمَٞم٤مٌء ، َوىْمٌػ   دَ اعَم ِٓ َّٓ وَم٤معمْ٘مُّمقُد ُِمٜمَْٝم٤م ا    اُع َف َوإِ

. َأْهِٚمِف هِب٤َم 

ـْ ىَمْقلِ        َٓ َيْٚمَزُم ُِم ِجِد :  يَم٤مَُْٕماَلِك  طَمِريُؿ إَُْماَلِك مَمُْٚمقكٌ :  َٟم٤مَو ًْ َأْن َيُٙمقَن طَمِريُؿ اعَم

ِجَداً  ًْ ِجدِ  ،َُم ًْ َْهِؾ اعَم
ِٕ ِٚمُٛمقَن  : سَمْؾ َيُٙمقُن مَمُْٚمقيَم٤ًم  ًْ ضَم٤مِرَي٤ًم قَمَٚمْٞمِف َُمَع َذًمَِؽ ،  َوُهُؿ اعُم

ِجِد ذِم سَمْٕمِض إُُُمقِر  ًْ    .َواُْمتِٜم٤َمُع سَمْٞمِٕمفِ ،  َوُهَق اؾْمتِْحَ٘م٤مُق اعُمُروِر ومِٞمِف إًَِمٞمِف :طُمْٙمُؿ اعَم

ـْ ِرَباٍط ُمَسبَّؾٍ  ): ىَم٤مَل         َأْو َؾِؼقٌف إَِػ ،َوَفق َشَبَؼ َرُجٌؾ إَِػ َمْقِضٍع ِم

ُف بُِخُروِجِف  مَلْ ُيْزَظْج َومَلْ َيْبُطْؾ ،  َأْو ُصْقدِمٌ إَِػ َخاكَِؼاه  ،َمْدَرَشةٍ  َحؼُّي

اِء َحاَجةٍ  َباطُ   ، ( َوَكْحِقِه  ،فِِؼَ ىَمْد َيُٙمقُن :  هَواخَلاكَِؼا  ، َواعَمْدَرؾَم٦مُ ،افرِّ

ٌِٞمُٚمَٝم٤م سمَِقىْمِػ َواىِمٍػ  ًْ ـُمُف ، شَم ٌَُع َذْ ، َوىَمْد َيُٙمقُن سمٌِِٜم٤َمِئَٝم٤م ذِم َُمَقاٍت هِلََذا اًمَ٘مّْمِد ، وَمُٞمْت

ـْ  ـَ اعَمَقاِت ُي  اَداَوْرِديُّي هِمل َأْن َيُٙمقَن يَماَم ىَم٤مًَمُف َب َوَي ـْٜمَك سمَِ٘مّْمِد ضَمْٕمِٚمِف بذِم اعَمْقِوِع ُِم

ِجَدًا  ًْ ِجَدًا / ب102/  َيِّمػُم سم٤ِمؾْمتِْٙماَمِل سمِٜم٤َمِئِف قَمغَم َهَذا اًمَ٘مّْمدِ : َُم ًْ . َُم

ـُ َوىَم٤مَل        ْؾَعةِ  اْب سَم٤مِط  افرِّ ُف يَمَذًمَِؽ : ذِم اًمرر  ، َئْمَٝمُر َأٟمَّ
ٍ
٤مسمُِؼ قَمغَم َرء ًَّ ـْ                      َواًم ُِم

ـُ َوىَمٞمََّد ، َأطَمؼُّ سمِِف  َذًمِؽ ْؾَعةِ  اْب ـْ ومِٞمِف َٟم٤مفمٌِر ذَ  َذًمَِؽ سماَِم إِ َافرِّ                                                    ، ا مَلْ َيُٙم

َنَّ َذًمَِؽ ُهَق اًمُٕمْرُف  جَيُزِ  وَم٢مِْن يَم٤مَن َٟم٤مفمٌِر مَلْ  ِٕ ـَ :  َّٓ سم٢ِمِْذٟمِِف إِْن َأُْمَٙم      َويَمَذا ، اًمٜمُُّزوُل ومِٞمِف إِ

ٌس ُدوَن َُم٤م إَِذا   .  َذًمَِؽ وُمِ٘مدَ ًَمْق يَم٤مَن هَل٤َم ُُمَدرر

                                                 

    .(2/276) ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم (1)

              شم٤مج اًمٕمروس ًمٚمزسمٞمدي : يٜمٔمر  ]        .رسم٤مط اًمّمقومٞم٦م وُمتٕمٌدهؿ ، وم٤مرؾمٞم٦م إصؾ : اخل٤مٟم٘م٤مه  () 

.  [ (260)اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  :  (374 / 36 )

    .(537)إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م  : يٜمٔمر  (3)

طم٘مقق  ]

اًم٤ًمسمؼ إمم 

 [ُمقوع 
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ِذي ىَم٤مًَمُف        ـَ سم٢ِمِذْ  )  :اُدَتَقيلِّ َواًمَّ ُف ؾَمَقاٌء ؾَمَٙم َّٓ َأْن َيُٙمقَن ،  اإِلَُم٤مِم َأْو سمَِٖمػْمِ إِْذٟمِِف نِ إِٟمَّ إِ

َّٓ سم٢ِمِْذِن اإِلُِم٤ممِ  ٌُْ٘مَٕم٦َم َأطَمٌد إِ ـَ اًم ُٙم ًْ َي َٓ َط اًمَقاىِمُػ َأْن  ـْ ًَمُف اًمٜمََٔمُر  ، ىَمْد َذَ ،                   َوَُم

ـْ  ـَ  وَمَٛم ـَ املُ  ؾَمَٙم ـُ ُِم ُيَٛمٙمَّ َٓ  إِْذٟمِِف 
يٌح اُدَتَقيلِّ َوًَمْٞمَس ذِم يَماَلِم   ،(ىَم٤ممِ سمَِٖمػْمِ  َهَذا شَمٍْمِ

سمَِٕمَدُِمفِ  َٓ اِط إِْذِن اًمٜم٤َّمفمِِر َو َٓ  ،سم٤مؿِْمؽِمَ ٌَِٖمل َأْن  طَ ُي  َوَيٜمْ ؿْمؽَمَ
َّٓ  إِْذُٟمفُ                             َٟمصَّ ْن إِ إِ

٤مسمُِؼ ،  اًمَقاىِمُػ قَمَٚمْٞمفِ  ًَّ َٓ سُمدَّ َأْن َيُٙمقَن اًم ـْ َأْهِؾ َذًمَِؽ  َو ـْ  َويَمَذا، ُِم ـْ  َس َُم سَمَؼ إمَِم سَمْٞم٧ٍم ُِم

ـْ ذَ َذًمَِؽ اظْمَتصَّ سمِِف إِ  َٓ جَيُقُز ُُمَزامَحَُتُف ومِٞمِف ، َأْهِٚمِف  ا يَم٤مَن ُِم إِْزقَم٤مضُمُف ، َو َٓ               ، ْٟمفُ عَ َو

ـَ اؾْمتِْئَذاُٟمُف ، ؾَمَقاٌء َأَدظَمٚمُف سم٢ِمِْذِن اإِلَُم٤مِم َأْم سمُِدوِن إِْذٟمِِف  ٌر َوَأُْمَٙم
َّٓ إَِذا يَم٤مَن هَل٤َم َٟم٤مفمِ                  ، إِ

ـُ يَماَم ىَمٞمََّدُه  ْؾَعةِ  اْب .  افرِّ

 ـَمَٕم٤مٍم َوَٟمْحِقِه       
ِ
اء ُف سم٤ِمخلُُروِج ًمنِِمَ ٌُْٓمُؾ طَم٘مُّ َٓ َي ٦ًٌَم مَلْ َيٜمَْ٘مٓمِْع ، َو ًة ىَمِري َوإَِذا هَم٤مَب ًمُِٕمْذٍر ُُمدَّ

ُف إِ َ ٌَتِِف اًمٜمُُّزولأَ َوإَِذا ، ا قَم٤مَد ذَ طَم٘مُّ ُه ذِم هَمْٞم ُل   ََراَد هَمػْمُ ذِم َُمَٙم٤مٟمِِف قَمغَم َأْن ُيَٗم٤مِرىَمُف إَِذا قَم٤مَد إَوَّ

ٌَِٖمل َأْن جَيُقَز ىَمْٓمَٕم٤ًم  وَضةِ   يَماَم ىَم٤مًَمُف ذِم ، َيٜمْ ُج قَمغَم  افرَّ َٓ خُيرَّ                  ذِم َٟمٔمػِِمِه افَقْجَفغِ  َو

ـْ َُمَ٘م٤مقِمِد إؾَْمَقاِق  . ُِم

ـُ ىَم٤مَل        ْؾعَ  اْب ةِ افرِّ
َنَّ َُم٠ْمظَمَذ اعَمٜمِْع صمـَؿَّ ىَمْٓمُع إًمـِْػ ُُمَٕم٤مُِمِٚمٞمِف قَمٜمُْف :  
،  َُمْٗمُ٘مقٌد ُهٜم٤َم كَ َوَذلِ ، ِٕ

ُف  ٌَُتُف سَمَٓمَؾ طَم٘مُّ افَػْقَرايِنُّي ىَم٤مًَمُف ، َوإَِذا ـَم٤مًَم٧ْم هَمْٞم
ُه   ضُمقُع ذِم اًمٓمُّقِل إمَِم اًمُٕمْرِف ، َوهَمػْمُ ، َواًمرُّ

ُف إِ َ افَغَزايِلُّي َوَأـْمَٚمَؼ  ـُ  َومَحََٚمُف  ،َوقَم٤مَد َيُٙمقُن َأْومَم  ا هَم٤مَب ًمُِٕمْذرٍ ذَ  َأٟمَّ ْؾَعةِ  اْب ِة افرِّ  قَمغَم اعُمدَّ

٦ٌَِم  ِذي َئْمَٝمُر َأنَّ اعُمْحؽَّ : صُمؿَّ ىَم٤مَل ، اًمَ٘مِري َُم٤مِن كَ  ذِم َذلِ مَ َواًمَّ   . قُمْرُف اعَمَٙم٤مِن َواًمزَّ

                                                 

  .(2/756) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م )  شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م(1)           

. واًمتتٛم٦م  (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (اًم٘مٞم٤مم) : (ك)ذم  () 

 . ( 6/227 )اًمٕمزيز:  ( 583  -2/582 ) () 

  . (4/227)  اًمقؾمٞمط(1)



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ـْ َهْؾ        ً قَمَٚمْٞمِف  َوًَمِٙم َٓ َٕمَؾ َوىْمَٗمُف ُُمٜمَزَّ خَيَْتصُّ ِب ، َزَُم٤مُن اًمَقاىِمِػ طَمتَّك جَيْ َٓ        ًمَِؽ ذَ َأْو 

َُم٤مِن ؟ َنَّ اعُمع :اًمزَّ ِٕ ُل ، ومِٞمِف َٟمَٔمٌر ،   َُم٤م َيُدلُّ قَمغَم اإِلقْمَراضِ شَمؼَمَ   ٌَُف إَوَّ . َوإؿَْم

َتِحؼُّ  : ُل مِحَُٝمُؿ اهللُ َيُ٘مق رَ انَ َوهِلََذا يَم٤مَن سَمْٕمُض قُمَٚماَمُء َوىْم٧ِم        ًْ                         اجَلاَمؽِقَّةَ َٓ َي

تِل َٓ ذِم اعَمَداِرِس اًمَّ ـْ هَمػْمِ قُمْذٍر إِ ـِ قَمْٝمٍد ومِٞمِف  قِمٜمَْد سَمَٓم٤مًَم٦ِم إؿَْمُٝمِر اًمثَّاَلصَم٦ِم ُِم ُوىِمَٗم٧ْم ذِم َزَُم

ح َسمَِذًمَِؽ ، سَمَٓم٤مًَم٦ُم شمِْٚمَؽ إؿَْمُٝمِر  ٤مِن اعَمْدَرؾَم٦ِم )، َأْو َيُٙمقُن اًمَقاىِمُػ َسَّ  َوجَيُقُز ًمَِٖمػْمِ ؾُمٙمَّ

 َوال
ِ
ـَ اًمُٗمَ٘مَٝم٤مء ـْ َُم٤مِئَٝم٤م ،ُدظُمقهُل٤َم َوامر عَ ُِم ُب ُِم ْ َٙم٤مُء َواًمٜمَّْقُم  ، َواجلُُٚمقُس ومِٞمَٝم٤م َواًمنمُّ شمر ِٓ  َوا

٤م ؾُمْٙمٜمَك سُمُٞمقهِت٤َم ،َوُدظُمقُل ؾِمَ٘م٤مَيتَِٝم٤م َوَٟمْحِق َذًمَِؽ مِم٤َّم ضَمَرى اًمُٕمْرُف سمِِف  ، اهَ ذِم                     ، وَم٠َمُمَّ

ـَ اًمَقاىِمِػ  ٌِعَ اوَم٢مِْن يَم٤مَن ومِٞمِف َٟمصٌّ ُِم  ُِمٜمَْٝم٤م ،  شمُّ
ِ
َّٓ وَم٤مًمٔم٤َّمِهُر َُمٜمُْع هَمػْمِ اًمُٗمَ٘مَٝم٤مء َوومِٞمِف اطْمتاَِمٌل ، َوإِ

ْوَضةِ  ذِم افـََّقِويِّ  َهَذا يَماَلُم ، (ذِم سَمَٚمٍد ضَمَرْت سمِِف اًمَٕم٤مَدُة    . افرَّ

ْؾَعةِ ىَم٤مَل        ـُ افرِّ ٦ِم سُمُٞمقِت ؾِمَ٘م٤مَيتَِٝم٤م، سم٤ِمظْمتاَِلِف اعَمَداِرِس  َوَذًمَِؽ خُمَْتِٚمٌػ :   اْب   . َوىِمٚمَّ

       
ِ
ِب اًمُٗمْ٘مَٝم٤مء َٓ َواعمَِٞم٤مُه اعَمْقىُمقوَم٦ُم قَمغَم ُذْ ِهْؿ ُِمـٜمَْٝم٤م    ُض َوهِلََذا يَم٤مَن سَمعْ ، َئْمَٝمُر مَتِٙملُم هَمـػْمِ

ـْ َأْدَريَمُف مِ  َٓ ُيِٚمٞمُؼ نَ قُمَٚماَمِئٜم٤َم َيٜمُْ٘مُؾ قَمٛمَّ ُف يَم٤مَن  قِملَم َأٟمَّ  اعُمَتَقرر
ِ
ُف  اًمُٗمَ٘مَٝم٤مء                              َدَواسمَّ

 
ِ
ـْ َذًمَِؽ اعَم٤مء  ضَم٤مزَ افَعبَّاِديُّي َوؿَم٤مِهُدُه َُم٤م َذيَمَرُه ، ُِم

ٍ
ـْ َرَأى ذِم اًمٓمَِّريِؼ َدنَّ َُم٤مء           ًَمُف َأْن   َأنَّ َُم

َب  َينْمَ
َٓ جَيُقُز اًمتََّقُض ، ُِمٜمُْف     .ُِمٜمُْف  ءُ وَو

ـُ َوىَم٤مَل        ْؾَعةِ  اْب  افرِّ
ِ
ُف َئْمَٝمُر َأْن ُيَ٘م٤مَل إِ   :ذِم سُمُٞمقِت اعَمْدَرؾَم٦مِ   ذِم ؾُمْٙمٜمَك هَمػْمِ اًمُٗمَ٘مَٝم٤مء      : ٟمَّ

ٌُُٞمقِت  ـَ ؿَمْٖمُؾ اًم َٓ سَمْٕمَْمَٝم٤م ِب  إِْن َأُْمَٙم ْز ؿَمْٖمُٚمَٝم٤م َو  مَلْ جَيُ
ِ
ـْ مَوإِْن مَلْ ُي ، يِرِهؿ غَ سم٤ِمًمُٗمَ٘مَٝم٤مء يِم

                                                 

ُمٕمجؿ ًمٖم٦م : يٜمٔمر  ] .    رواشم٥م أصح٤مب اًمقفم٤مئػ ُمـ إوىم٤مف ، وم٤مرٌد ُمٕمّرب : اجل٤مُمٙمٞم٦م  ()

 .  [(2/181): طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل  (137 )اًمٗم٘مٝم٤مء 

() ( 2/583) . 

ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  ].      ُٓيقرده٤م هذا اعمنمب : أي ُيْٚمّمؼ ، واعمراد : ُمٕمٜمك ُيِٚمٞمؼ  ()

 [ . (458): اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (13/267)



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 
ِ
ـَ اًمُٗمَ٘مَٝم٤مء ؿْمتَِٖم٤مَل َأِو اإِلىَم٤مَُم٦َم هِب٤َم ُِم

ِٓ ـْ ُيريُد ا ِر َُم َ :ًمَِتَٕمذُّ ْٟمتَِٗم٤مَع لِ  وَم٢مِْن يَم٤مَن اًمَقاىِمُػ قَملمَّ ِٓ

ـْ ىَمٌِٞمِؾ  َف َل َوإِْن مَلْ ُيَٕملمر وَمَ٘مْد َس ، ُأشُمٌَِع ٍة هِب٤َم ذِم ُِمْثِؾ َهِذِه احل٤َمًَم٦ِم َأؿْمَخ٤مَص٤ًم سمِِّمَػ  َأنَّ َذًمَِؽ ُِم

 َأوْ ، اًمتَّْحِريِر 
ِ
ْٟمتَِٝم٤مء ِٓ ُج قَمغَم اًمَقىْمِػ اعُمٜمَْ٘مٓمِِع ا وَماَل َيَتَخرَّ
. اًمَقؾَمِط  

حٜم٤َم اًمَقىْمَػ وَمَتْٕمٓمِٞمُؾ / أ 103/ َوإَِذا يَم٤مَن يَمِذًَمَؽ        َج قَمَٚمْٞمِف َوَصحَّ َأْو ظمـُرر
اعَمٜمَْٗمَٕم٦ِم  

َوضْمَف  ـُ اإِلجِي٤َمرُ  ، ًَمفُ َٓ ُيْٛمِٙم َٓ َٟمَّف ظُماِلَُف َُم٤م ُوىمـِٗمـ٧َْم ًَمفُ  َو ْٟمتَِٗم٤مِع  :ِٕ ِٓ َّٓ َردُّ ا  وَمَٚمْؿ يـٌَـَْؼ إِ

ىَْمَرِب  ِٕ ٤م  ـْ ، اًمٜم٤َّمِس إمَِم اًمَقاىِمِػ  هِبَ ٌَتِِٝمؿ قَمٜمُْف ، وَم٢مِْن مَلْ َيُٙم ٤م ًمَِٗمْ٘مِدِهؿ َأْو َرهْم   :َأْو ىُمْٚمٜم٤َم، إُِمَّ

َف ذِم َأَهؿر اعَمَّم٤مًمِِح  ِهؿ، اعُمٜمَْ٘مٓمُِع شَمٍَمَّ ـْ هَمػْمِ ْٙمٜم٤َمَه٤م ُِم ًُ ـْ َيَراُه اإِلَُم٤مُم َأْومَم سمِ ُٙمٜمُُف َُم ًْ .   وَمَٞم

،  إِْن يَم٤مَن ًَمُف هَمَرٌض َواطِمدٍ َوًَمقـَم٤مَل َُمَ٘م٤مُم  ) : افَقِشقطِ   ذِم افَغَزايِلُّي ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ       

ـْ ًمِْٚمَٖمَرِض َُمـَردٌّ يَمِرسَم٤مِط ، ُيْزقَم٩ُم إمَِم مَت٤َمِم اًمَٖمَرِض  يَماَم ذِم اعَمَداِرِس وَماَل  َوإِْن مَلْ َيُٙم

قومَِٞم٦ِم وَمَٗمل إِْزقَم٤مضِمِف َوضْمَٝم٤مِن  سَم٤مَط : َوضْمُف اجَلَقاِز ، اًمّمُّ ُف ُي١َمِدي إمَِم َأْن َيَتَٛمٚمََّؽ اًمرر ، َأٟمَّ

اُك ومِٞمِف  ؿْمؽِمَ
ِٓ ٌُْٓمَؾ ا ُم إًَِمٞمِف مَج٤َمقَم٦ٌم َوُيِ٘مٞمُٛمقَن ومِٞمفِ ، َوَي َوامِ  وَمَٞمَتَ٘مدَّ   . ( قَمغَم اًمدَّ

ْؾَعةِ ىَم٤مَل        ـُ افرِّ              َوُِمٜمُْف ُي١ْمظَمُذ احلُْٙمُؿ ذِم وَمْرٍع ،  إُومَم ضَمكِمٌّ ةِ َُم٤م َذيَمَرُه ذِم احل٤َمَل :   اْب

ٌَْٚمَقى                ، َوُهَق اعَمْدَرؾَم٦ُم إَِذا َٟمَزَل ومِٞمَٝم٤م َأؿْمَخ٤مٌص ًماِْلؿْمتَِٖم٤مِل سم٤ِمًْمِٕمْٚمِؿ ومِٞمَٝم٤م، شَمُٕمؿُّ سمِِف اًم

ِس هِب٤َم ـَ  ،َوطُمُْمقِر َدْرِس اعُمَدرر َر هَلُؿ ُِم اجَلاَمؽِقَّةِ  َوىُمرر
َتققِم٥ُم ىَمْدَر اْرشمَِٗم٤مِع َوىْمِٗمَٝم٤م  ًْ   :َُم٤م َي

جَيُقُز َأْن َيٜمِْزَل سمِِزَي٤مَدٍة عَ  ـَ اعَمْٕمُٚمقمِ  هْيِؿ مِم٤َّم َيٜمُْ٘مُص َل َٓ َر هلُؿ ُِم ْ  :َُم٤م ىُمرر شَمْ٘مَتِض ِصَٗمُتُٝمؿ   إَِذا مَل

َنَّ  ِٕ ِهؿ اًمتَّٜمِْ٘مٞمَص ُِمٜمُْف :  َٓ طُمُْمقُر هَمػْمِ ٍر قَمَٚمْٞمِٝمؿ  ًَمْق َوَهَذا إَِذا يَم٤مَن ، َذًمَِؽ إِْدظَم٤مُل رَضَ

َيْزَدادُ َٓ قَمٞمَّٜمَُف َف  وَم٢مِنْ ، يرـ قَمَدَدًا عَ اًمَقاىِمُػ مَلْ ُي  َٓ   .قَمَٚمْٞمِف   يـَٜمُْ٘مُص قَمٜمُْف َو

                                                 

 .سمتٍمف يًػم  (4/229) (1)          

 . واعمٓمٌقع ( س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ (أوضمد ) : (ك)  ذم (2)

 

إـم٤مًم٦م  ]

آرشمٗم٤مق 

 [سمٛمقوع 
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ُد َذًمَِؽ َأنَّ        ـْ ىَم٤مَم سمَِقِصَٞمتِل :  إَِذا ىَم٤مَل ) : ىَم٤مَل ذِم يِمَت٤مِب اًمَقِصٞم٦َِّم  اَداَوْرِديَ َومِم٤َم ُي١َمير َُم

ـْ َأْهِٚمَٝم٤م وَمَٚمُف اعم٤ِمَئ٦ُم ، وَمَٚمُف ُِم٤مئ٦ُم ِدْرَهؿ   َوإِْن ىَم٤مَم هِب٤َم مَج٤َمقَم٦مٌ ، وَم٠َميُّ اًمٜم٤َّمِس ىَم٤مَم هِب٤َم َوُهَق ُِم

ُه سَمْٕمَد اًمَٕمَٛمِؾ َأْن ُيَِم٤مِريَمُف ، ىَم٤مَم هِب٤َم َواطِمٌد  َوإَِذا، يَم٤مَٟم٧ِم اعم٤ِمَئ٦ُم سَمْٞمٜمَُٝمؿ  َويَم٤مَن يَم٤مومَِٞم٤ًم َُمٜمََع هَمػْمَ

ْؾَعةِ  اْٟمَتَٝمك يَماَلُم ، (ومِٞمَٝم٤م ـِ افرِّ ٌَْٚمَقى ،   َرمِحَُف اهللُ اْب .   يَماَم ىَم٤مَل          َوَهَذا اًمَٗمْرُع شَمٕمؿُّ سمِِف اًم

ُر ومِٞمِف ذِم        ٌة ُأوَمٙمر ةِ َوزِم ُُمدَّ يَّ َياِر اَدْكِ امِ  َوذِم افدِّ تِل ،  ًمَِتٗم٤مىُمِؿ إَُْمِر ومِٞمِف افشَّ ذِم اعَمَقاِوِع اًمَّ

٧ْم حَمُّْمقَرًة  ًَ َّٓ إِنِ ، ًَمْٞم ـَ  َويُمٜم٧ُْم َأؾْمَتٜمِْٙمُر اًمِزَي٤مَدَة إِ ـْ ُهَق َأْومَم ُِم َٗمَؼ طُمُْمقُر َُم اشمَّ

٤مسمِِ٘ملَم  ًَّ ـْ سَم٤مِب قَمْزِل ، َوشَمٜمِْزيُؾ َهَذا َُمَٙم٤مَٟمُف  ، سمَِحْٞم٨ُم جَيُقُز ىَمْٓمُع سَمْٕمِْمِٝمؿ ، اًم وَمَٞمُٙمقُن ُِم

ضَْمِٚمِف ، اعَمْٗمُْمقِل سم٤ِمًمَٗم٤مِوِؾ  ِٕ صُمؿَّ اؾْمَتَ٘مرَّ َرْأِيِل أَن ، سمـَِٓمِريِؼ إَْوًَمـك ، وَمَٞمُجقُز اًمتَّٜمِْ٘مٞمُص 

ضْمتَِٝم٤مِد  ِٓ ٌم قَمغَم ا ٌَْؼ ُُمَ٘مدَّ ًَّ َنَّ اًم
ِٕ جَيُقُز ُُمْٓمٚمَ٘م٤ًم :  َٓ ٤ًٌَم ذِم َٟمَٔمِر ، قَمغَم َأنَّ َذًمَِؽ  ُْمُتُف ىَمِري يَماَم ىَمدَّ

َقاِرِع  ًُمقُن ىَمدْ ، اإِلَُم٤مِم ذِم اًمِمَّ ٌَُ٘مقا  َوإَوَّ َٞمتِِٝمؿ اعَمٜمُّْمقِص قَمَٚمْٞمَٝم٤م : ؾَم وَماَل جَيُقُز ىَمْٓمُع َأطَم٘مر

ضْمتَِٝم٤مدِ  ِٓ  . سم٤ِم

ِٚمٛملَم ومِٞمِف َُمْص        ًْ ُ ًمِْٚمُٛم ٌَلمَّ َُمّْمَٚمَح٦َم ، ٌة ًَمَح َوقَمْزُل اعَمْٗمُْمقِل سم٤ِمًمَٗم٤مِوِؾ ومِٞماَم َيَت َٓ َوَهَذا 

ِٚمٛملَم ومِٞمِف  ًْ ُق سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ َهَذا  َوقَمْزُل اًمَٗم٤مِوِؾ سم٤ِمعَمْٗمُْمقلِ ، ًمِْٚمُٛم ُزُه ُيَٗمرر ـْ جُيَقر                ، قِمٜمَْد َُم

٦ٍم  وَم٢مِنَّ  ُف ؿَمْخٌص ، َذاَك ذِم ُأُُمقٍر قَم٤مُمَّ ـُ ومِٞمِف َأُْمٌر ظَم٤مصٌّ اؾْمَتَح٘مَّ ٌ  َوَُم٤م َٟمْح وَماَل جَيُقُز ، ُُمَٕملمَّ

َٓ ًمِْٚمُٛمَتَقزمر ِه ، ىَمْٓمُع طَمؼر  ِٚمٛملَم  ًْ َي٤مُت طَمٌؼ ًمِْٚمُٛم َٓ . وَم٤مًمِق

س ِ       وَم٤معَمْ٘مُّمقُد إقَْمَٔمُؿ ُِمٜمَْٝم٤م َٟمْٗمُع  ،َويَمَذا اًمتََّداِريُس َوإِْن يَم٤مَن ومِٞمَٝم٤م طَمؼٌّ ًمِْٚمُٛمَدرر

ِس   سم٤ِمعُمَدرر
ِ
ِٚمٛملَم  ،اًمُٗمَ٘مَٝم٤مء ًْ ـْ ُهَق َأوْمَْمُؾ يَم٤مَن عمِٜمَْٗمَٕم٦ِم اعُم                :َويَمَذًمَِؽ ، وَم٢مَِذا قَمَزًْمٜم٤َمُه سمَِٛم

  إَِذا قُمِرَف  وَمِ٘مٞمفٌ 
ٍ
ِٚمٛملَم ًمَِذيَم٤مء ًْ ِه َأْٟمَٗمُع ًمِْٚمُٛم وَمُف َوشَمٜمِْزيَؾ هَمػْمِ  قِمْٚمٍؿ ،  َوومِْٓمٜم٦ٍَم  ،َأنَّ َسْ

ِ
َوَرضَم٤مء

ِٚمِٛملمَ  ًْ َتِٛمُؾ  ُِمٜمف َيٜمَْٗمُع اعُم ىَمْد حَيْ
. َذًمَِؽ  

                                                 

  .(8/350)احل٤موي   (1) 
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٤م       جَيُقُز شَمْٗمِقيُتفُ  َوَأُمَّ َٓ ْخِص            اؾمتِْحَ٘م٤مُق َُمْٕمُٚمقٍم وَمُٝمَق طَمٌؼ ظَم٤مٌص ًمَِذًمَِؽ اًمِمَّ

َر ًمِْٚمَٗمِ٘مل ، [قَمَٚمٞمفِ ] ُف إَِذا ىُمرر ـْ قَمَدِم اجلََقاِز حَمَٚمُّ ِذي ىُمْٚمُتُف ُِم ٌ هِ  َوَهَذا اًمَّ : ُِمَث٤مًُمُف  ،  ىَمْدٌر ُُمَٕملمَّ

َر ًَمُف ِدْرَهؿٌ  َي٤مَدُة شَمٜمُْ٘مُْمُف وَماَلجَيُقُز : ، َوُهَق ِدْرَهٌؿ   َأْو ظمـُُٛمُس اًمَقىْمِػ  ،ىمـُرر                    َواًمزر

ُف  ٤َم شَمٜمُْ٘مُض َُم٤م اؾْمَتَح٘مَّ هَنَّ
ِٕ .

 َُمـَثاًل       
ٍ
َة وُمـَ٘مَٝم٤مء َر ذِم اعَمْدَرؾَم٦ِم قَمـنَمَ ٤م ًَمْق ىَمرَّ َوِهَل حَمُّْمقَرٌة وَمَٚمْؿ َيـٜمُصَّ ذِم ، َأُمَّ

َٓ يَمْقِن مُجَْٚمتِِٝمؿ سمِِجَٝم٦مِ   َو
ٍ
ضُمْزء َٓ َؾ َذًمَِؽ َوُهَق ، اًمَقىْمِػ  َُمَٕم٤مًمِٞمِٛمِٝمؿ قَمغَم ىَمْدٍر َو سَمْؾ َأمْهَ

َئْمَٝمُر اعَمٜمْعُ  ،َه٤م ُهٜم٤َميَيَ٘مُع ِف / ب103/هَم٤مًم٥ُِم َُم٤م  َٓ   ، ًمَِٕمَدِم اؾْمتِْحَ٘م٤مىِمِٝمؿ ىَمْدَرًا َُمْٕمُٚمقَُم٤مً  :  

ِف يُمؾَّ َوىْم٧ٍم ، سَمْؾ ُهَق َُمقيُمقٌل إمَِم َرْأِي اًمٜم٤َّمفمِِر  ْ َتِ٘مرُّ قَمَٚمْٞمِف مُجَْٚمُتُٝمؿ قِمٜمَْد اًمٍمَّ ًْ َوإمَِم َُم٤م َي

قَٟمُف هَمػْمُ َُمْٕمُٚمقمٍ ، سمَِقىْمتِِف  َتِح٘مُّ ًْ                      وَمَ٘مد َيِزيُد  ،وَم٤مؾْمتِْحَ٘م٤مىُمُٝمؿ َُمْٕمُٚمقٌم َوُِمْ٘مَداُر َُم٤م َي

٤م سمِِزَي٤مَدِة اًمَقىْمِػ َوُٟمْ٘مَّم٤مُٟمُف  () [ىمد]وَ  ٤م سمِِزَي٤مَدِة قَمَدِدِهؿ َوُٟمْ٘مَّم٤مٟمِفِ ، َيٜمُْ٘مُص إُِمَّ ،  َوإُِمَّ

ؾْمتِْحَ٘م٤مِق  َوَدلَّ اًمُٕمْرُف قَمغَم َأنَّ َذًمَِؽ ًَمْٞمَس ًمَِتْٕمِٛمٞمؿِ  ، اعَمَٕم٤مًمِٞمؿُ  إَِذا قُمٞمرٜم٧َِم - َذًمَِؽ كَ وَ  ِٓ ، ا

ِف  ْ ٥ِم َُم٤م َيْ٘مَتِْمٞمِف اًمتَّْقِزيُع قِمٜمَْد اًمٍمَّ ًَ سَمْؾ سمَِح
َي٤مَدُة -     .َٓ مَتَْتٜمُِع اًمزر

٥ِم اإِلُْمَٙم٤منِ ، َوقَمغَم اًمٜم٤َّمفمِِر ذِم َذًمَِؽ ُُمَراقَم٤مُة اعَمّْمَٚمَح٦ِم        ًْ ٌُْؼ ذِم َهِذِه  ، سمَِح ًَّ َواًم

 قَمغَم اإِلهْب٤َممِ 
ٍ
اَم ُهَق إمَِم اؾْمتِْحَ٘م٤مِق ضُمْزء تِل َذيَمْرَٟم٤مَه٤م إِٟمَّ قَرِة اًمَّ               :َوطَمْٞم٨ُم ىُمْٚمٜم٤َم،  اًمّمُّ

قُز  دَمُ َٓ َي٤مدِة   ؟ شَمٜمُْٗمُذ يَماَم ىِمٞمَؾ ذِم قَمْزِل اًمَٗم٤مِوِؾ سم٤ِمعَمْٗمُْمقلِ   َهْؾ :وَمَٗمَٕمَٚمَٝم٤م َوزِمُّ َأُْمٍر ، إِنَّ اًمزر

َيٜمُْٗمُذ ، ُز و َٓ َي٩ُم  :قِمٜمَْد سَمْٕمِْمِٝمؿ َأٟمَّفُ  َٓ ـْ إَِذا َوىَمَع َيٜمُْٗمُذ َأْو  ٌَٜمِل قَمَٚمْٞمِف ، ومِٞمِف َٟمَٔمٌر : ًَمِٙم  َوَيٜمْ

ـْ شَمٜم٤َمُوِل اعَمْٕمُٚمقِم مَتِْٙملُم    .اًمث٤َّميِن ُِم

                                                 

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

   ( .س)، واعمث٧ٌم ُمـ ( ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  (2)          
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اَم َيُٙمقُن إَِذا         َوزمُّ إَُْمِرقَمَٚمٞمِف قَمغَم  ىمـَْدمَ أَ َوَهَذا إِٟمَّ
٤م إَِذا ، سَمِّمػَمٍة َوقَمِٚمَؿ سم٤ِمحل٤َمِل            َأُمَّ

َ ،   يَمَذًمَِؽ نْ مَلْ َيُؽ  سمَِحْٞم٨ُم ًَمْق سمـُلمر
ٌَِٖمل َأٟمَّفُ ، ًَمُف احل٤َمُل مَلْ َيْٗمَٕمْٚمُف   َٓ حَيِؾُّ ، َٓ َأصَمَر ًمِِٗمْٕمِٚمِف  وَمَٞمٜمْ َو

ـُ ُِمٜمُْف َٓ ًمِٚمث٤َّميِن اًمتَّٜم٤َمُوُل وَ  َؿ اًمٜمُُّ٘مقَد َواحِلؾَّ ،  ُيَٛمٙمَّ َٚمَؿ َُمْٕمُٚمقُم هُ وَمِٚمٚمٜم٤َّمفمِِر ىَمْٓمعُ ، َوإِْن ؾَمٚمَّ ًْ  ًمَِٞم

ـَ  ًملَِم ُِم .   َواهللُ َأقْمَٚمُؿ ، ضِ اًمٜمَّْؼ  إَوَّ

ِجِد إَِذا ـَم٤مَل ُُمَ٘م٤مُُمُف  : َؾْرعٌ        ًْ ٤مِرِع َواعَم  َأؿَم٤مَر  : َوضْمَٝم٤منِ  ؟َهْؾ يـُْزقَم٩ُم ، اعُمَرشَمِٗمُؼ سم٤ِمًمِمَّ

مِ  افَغَزايِلُّي إًَِمْٞمِٝماَم  ـِ  ، ذِم اًمَٗمْرِع اعُمَتَ٘مدر ٤م قَم ُْمٜم٤َممُهَ ُٝماَم  ِاَداَوْرِديّ  َوىَمْد ىَمدَّ   :               َأَصحُّ

ُيْزقَم٩ُم  ِذي َأْوَرَدُه ،   َٓ ٌََؼ اُدَصـُِّػ َوُهَق اًمَّ ُف َأطَمُد اعُمْرشَمِٗمِ٘ملَم َوىَمْد ؾَم َٟمَّ
ِٕ  :  .

ـِ اعَمْٛمُٚمقِك  :ُيْزقَم٩ُم : َواًمث٤َّميِن        ُك قَم َ ،   ًمَِٞمَتَٛمٞمـََّزاعُمِْمؽَمَ سَمُط اعَمقىُمقوَم٦ُم إِْن قَملمَّ َواًمرُّ

َة اعُمَ٘م٤مِم وَماَل َيِزيُد قَمَٚمْٞمَٝم٤م  ـَ  َويَمَذا، اًمَقاىِمُػ ُُمدَّ ٤مومِِري ًَ َوإِْن َأـْمَٚمَؼ ُٟمٔمَِر إمَِم  ، ًَمْق َوىَمَػ قَمغَم اعُم

ِذي سُمٜمَِٞم٧ْم  ـَ ، ومِٞمِف  َوقُمِٛمَؾ َُم٤مُيْٕمَت٤مدُ ، ًَمُف  اًمَٖمَرِض اًمَّ ـُ ُِم َّٓ  وَماَل ُيَٛمٙمَّ ِة إِ اإِلىَم٤مَُم٦ِم ذِم ُرسَمِط اعَم٤مرَّ

َوذِم اعَمْدَرؾَم٦ِم اعَمْقىُمقوَم٦ِم قَمغَم ـَمَٚم٥ِم  ، شَمَتَقاشَمرُ َأْو َأُْمَٓم٤مٍر ،  َيْٕمِرُض  َأْوخِلَقٍف  ،عمَِّْمَٚمَحتَِٝم٤م

ـَ اإِلىَم٤مَُم٦ِم إمَِم مَت٤َمِم هَمَرِوفِ  ـُ ُِم َؿ َواًمتَّْحِّمٞمَؾ ُأْزقمـ٩َِم  ،اًمِٕمْٚمِؿ ُيَٛمٙمَّ َوذِم ،  وَم٢مِْن شَمَرَك اًمتََّٕمٚمُّ

ٌْطُ هاخل٤َمٟمَِ٘م٤م ـُ َهَذا اًمْمَّ ُيْٛمِٙم َٓ ٌََؼ ِف َف  ،   ٤مِرعِ ذِم  ي اإِلْزقَم٤مِج إَِذا ـَم٤مَل ُُمَ٘م٤مُُمُف َُم٤مؾَم  .  اًمِمَّ

                                                 

 . (س) و(م)، واعمث٧ٌم ُمـ ( ىمدم ( : ) ك)ذم  (1)
 

 . (4/229): اًمقؾمٞمط  (197)اًمقضمٞمز : يٜمٔمر  ()        

  .(7/495)احل٤موي : يٜمٔمر (3)         

 . (228 -6/227) اًمٕمزيز: (583 /2) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: يٜمٔمر ()        

 . (6/228 )اًمٕمزيز:  (2/583 )  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم()        

إزقم٤مج  ] 

اعمرشمٗمؼ 

سم٤مًمِم٤مرع 

 [إذا أـم٤مل 
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٤مِرِع ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم          ، ڇ ڤڤ        ٹ  ٹ  ٹ    ڇ : َوَُم٠ْمظَمُذ اإِلْزقَم٤مِج ذِم اًمِمَّ

ـَ اإِلْزقَم٤مِج ىَمْقًُمُف  ضُمَؾ  َٓ ُيِ٘مٞمؿُ  )) : صَوَُم٠ْمظَمُذ اعَمٜمِْع ُِم ضُمُؾ اًمرَّ اًمرَّ
ف  ًِ ـْ جَمِْٚم ِٚمُس  ُِم صُمؿَّ جَيْ

ُٕمقا ، ومِٞمِف  ُحقا َوشَمَقؾمَّ ًَّ ـْ شَمَٗم .    ((َوًَمِٙم

٤مٍم  ) : َؾْرعٌ        ـْ صَماَلصَم٦ِم َأيَّ ُٙمٜمَُف َأيْمَثَر ُِم ًْ طََمٍد َأْن َي
ِٕ ـَ ًَمْٞمَس  ٤مومِِري ًَ ، ِرسَم٤مٌط ُوىِمَػ قَمغَم اعُم

َّٓ َأنْ  ٌُْ٘مَٕم٦ِم  إِ َّْمَٚمَح٦ِم اًم
              ،  (وَمَٚمُف اعُمَ٘م٤مُم َُم٤م َداَُم٧ِم اعَمّْمَٚمَح٦ُم ومِٞمِف ، َيُٙمقَن ُُمَ٘م٤مُُمُف ذِم اعَمْقِوِع عمِ

ـْ ، َوإَِذا ـَم٤مَل ُُمَ٘م٤مُم َواطِمٍد ذِم سُمْ٘مَٕم٦ٍم َُمقىُمقوَم٦ٍم :  ىَم٤مَل ، اُدَتَقيلِّ   ىَم٤مًَمفُ  َوظَم٤مَف اإِلَُم٤مُم ُِم

ٌُْ٘مَٕم٦ُم سمِِف وَمَٞمْٛمَتِٚمَٙمَٝم٤مهِ ُُمَ٘م٤ممِ  ـِ اعَمْقِوِع ِصَٞم٤مَٟم٦ًم  :َوَيٜمَْدِرَس اًمَقىْمُػ   َأْن شَمِْمَتِٝمَر اًم  وَمَٚمُف َٟمْ٘مُٚمُف قَم

ـِ اإِلسْمَٓم٤ملِ  ِة ،  ًمِْٚمَقىْمِػ قَم ـَ َأِو اعَم٤مرَّ ٤مومِِري ًَ َأْن َيٜمِْزَل ومِٞمِف  وَمِٚمُٙمؾر َواطِمدٍ ، َوإَِذا َوىَمَػ قَمغَم اعُم

َُم٦مِ  ِٚمٛملَم َوَأْهِؾ اًمذر ًْ ـَ اعُم ِهؿ  ظَمصَّ  َوإِنْ ،  ُِم .  اًمَقاىِمُػ ـَم٤مِئَٗم٦ًم مَلْ حَيِؾَّ ًمَِٖمػْمِ

٤ٌَمِدَي٦ِم َأطَمؼُّ سمِِف  : َؾْرعٌ        ـَ اًم        َوسماَِم طَمَقاًَمْٞمِف ىَمْدَر طَم٤مضَمتِِٝمؿ، اًمٜم٤َّمِزًُمقَن ذِم َُمْقِوٍع ُِم

َّٓ َأْن َيُٙمقَن ومِٞمِف  ، َراومِِ٘مِٝمؿملِ  طُمقَن إًَِمْٞمِف َُمَقاؿِمَٞمُٝمؿ إِ ِذي ُيَنر ُيَزامَحُقَن ذِم اًمَقاِدي اًمَّ َٓ                  َو

ُٚمقا سَمَٓمَؾ اظْمتَِّم٤مُصُٝمؿ ، َووَم٤مٌء ًمِْٚمُٙمؾر  ٤مـمِٞمطِ  ،َوإَِذا اْرحَتَ ًَ َوإِْن سَمِ٘مَل آصَم٤مُر اًمَٗم
. َوَٟمْحِقَه٤م  

ابَِؾةِ  وَم٢مِْن يَم٤مَن ُٟمُزوهُلُؿ َيُيُّ  :ؾْمتِٞمَٓم٤منِ ِٓ َوًَمقَأَراُدوا اًمٜمُُّزوَل هِب٤َم لِ         َُمٜمََٕمُٝمؿْ :   بِافسَّ

ْٚمَٓم٤منُ  ًُّ اًم
ٌَْؾ اًمٜمُُّزوِل َوسَمْٕمَدُه   . ىَم

                                                 

 . (25)ؾمقرة احل٩م ، آي٦م  ()

 سم٤مب ٓي٘مٞمؿ اًمرضمؾ اًمرضمؾ ُمـ  ،يمت٤مب آؾمتئذان ،  ( 1092) ذم صحٞمحف  أظمرضمف اًمٌخ٤مري()

سم٤مب حتريؿ إىم٤مُم٦م اإلٟم٤ًمن ُمـ  ،  يمت٤مب اًمًالم ، ( 968 )   ذم صحٞمحف وُمًٚمؿ، ( 6269 ) ، ح جمٚمًف

 . ( 5684) ، ح ُمقوٕمف اعم٤ٌمح اًمذي ؾمٌؼ إًمٞمف

 . ( 758/ 2) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م )شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م  ()

٤مسمِٚم٦م  () ًَّ :  (219 ) اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم :يٜمٔمر  ].    اجلامقم٦م اعمختٚمٗم٦م ذم اًمٓمرىم٤مت ذم طمقائجٝمؿ : اًم

ارشمٗم٤مق  ]

ُمـ ٟمزل 

ُمقوٕم٤م ُمـ 

 [اًم٤ٌمدي٦م 
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ؿ َوَُمٜمِْٕمِٝمؿ: َوإِْن مَلْ َيُيَّ        ِهؿ إًَِمْٞمَٝم٤م ،  َراقَمَك إَْصَٚمَح ذِم ُٟمُزوهِلِ َوإِْن َٟمَزًُمقا ، َوَٟمْ٘مِؾ هَمػْمِ

ـْ ، سمَِٖمػْمِ إِْذٟمِِف مَلْ َيْٛمٜمَْٕمُٝمؿ  يـَْٛمٜمَُع َُم َٓ  َوَدسمـََّرُهؿ سماَِم  ،َُمَقاشَم٤ًم سمَِٖمػْمِ إِْذٟمِفِ  َأطْمَٞم٤م/ أ 104/  يَماَم 

َّٓ سم٢ِمِْذٟمِفِ  ،َيَراُه َصاَلطَم٤ًم هَلُؿ ـْ إطِْمَداِث ِزَي٤مَدٍة إِ . يَمَذا ىَم٤مًُمقُه ،    َوَيٜمَْٝم٤مُهؿ قَم

َيْٛمٜمَُٕمُٝمؿ إَِذا َٟمَزًُمقا:  َوىَمْقهُلُؿ       َٓ ُف  حَمُْٛمقٌل قَمغَم َُم٤م إَِذا مَلْ َئْمَٝمْر ذِم اعَمٜمِْع ، سمَِٖمػْمِ إِْذٟمِِف  إِٟمَّ

ٌَِٖمل َأْن َيُٙمقَن ًَمُف اعَمٜمُْع ، َُمّْمَٚمَح٦ٌم  ُؿ َُمَٚمُٙمقا سمِِف ، وَم٢مِْن فَمَٝمَرْت َيٜمْ هَنَّ
ِٕ  : 
ِ
، َوًَمْٞمَس يَم٤مإِلطْمَٞم٤مء

ٌِْؼ  ًَّ اَم هَلُؿ طَمؼُّ اًم ٤م َهَذا وَم٢مِٟمَّ سُمق ،َأُمَّ قَمْقَن َوَينْمَ ـْ َُم٤مِئِف نَ  وَمػَمْ َٓ مِحًَك ،  ُِم َُمٜمٍْع َو ـْ هَمػْمِ   ، ُِم

َّٓ َأْن َيضِ  ُهؿ إِ ـْ ضَم٤مَء سَمْٕمَدُهْؿ ، هِبِْؿ  َق يَوًَمْٞمَس هَلُْؿ َأْن َيْٛمٜمَُٕمقا هَمػْمَ ٤مسمُِ٘مقَن َأطَمؼُّ مِمَّ ًَّ . وَم٤مًم

ػِمِهؿ ، قَمٜمُْٝمؿ َٟمَزًُمقا ومِٞمِف  وَمَٚمقَو٤مَق اعَمٜمِْزُل        ًِ ٥ِم َُم ًَ ٌُقنَ ، سمَِح شمَّ َوَيؽَمَ
ٌَُٝمْؿ   ذِم اًمٜمُُّزوِل شَمْرشمِٞم

ػِم  ًِ ـْ حُلُقِق اعَمٜمِْزِل َٟمَزَل طَمْٞم٨ُم سَمَٚمَغ ، ذِم اعَم ُِمٜمُْٝمْؿ قَم َ ـْ ىَمٍمَّ   ،َوإِْن َو٤مَق هِبِؿ اعَم٤مُء ، وَمَٛم

ُٝمؿ ًَمق شَمَقاؾَمقا ًَمِزَُمُٝمؿ َأْن َيَتَقاؾَمقا  ـْ َأْن حَيُقزَ ، وَم٢مِْن يَم٤مَن َيُٕمٛمُّ َوُُمـٜمُِٕمقا ُِم
سَمْٕمُْمُٝمؿ َأيْمَثَر  

ـْ طَم٤مضَمتِِف  ـْ ُُمَقاؾَم٤مهِتِؿ وَم٢مِنَّ ، ُِم ٌََؼ إًَِمْٞمِف َأطَمؼُّ سمَِ٘مْدِر يِمَٗم٤مَيتِِف  َوإِْن َو٤مَق قَم   .إؾَْم

ضَمع       ؽَمْ ًْ ٌُقُق مَلْ ُي ًْ وَم٢مِْن هَمَٚم٥َم قَمَٚمْٞمِف اعَم
ُف َُمَٚمَٙمُف سم٤ِمحلَْقزِ   َٟمَّ

ِٕ        َوإِْن ضَم٤مُءوا إًَِمْٞمِف ،  ُِمٜمُْف : 

 
ٍ
ـْ يِمَٗم٤مَيتِِٝمؿ :قَمغَم ؾَمَقاء ُؿ ىَمَرَع يَم٤مَن َأطَمؼَّ ِب : ىْمِرَع سَمْٞمٜمَُٝمؿ أُ  َوُهَق َيْ٘مٍُمُ قَم ُؽ َُم٤موَم٠َمهيُّ ًِ  ُيْٛم

. َرَُمَ٘مُف طَمتَّك َيْرشَمِقي أَدُِمُٞمقَن 

ـْ ىَمَرعَ        َ
  ُِمٜمُْٝمؿَوًَمْٞمَس عمِ

ِ
َم هَب٤َمِئَٛمُف قَمغَم اْرشمَِقاء وَم٢مَِذا اْرشَمَقى ، أَدُِمٞملَم   َأْن ُيَ٘مدر

ٌََٝم٤مِئؿِ  َُم٦مِ  ،أَدُِمٞمُّقَن مَجِٞمَٕم٤ًم اؾْمُت١مٟمَِٗم٧ِم اًمُ٘مْرقَم٦ُم سَملْمَ اًم ِٛمُٚمقا قَمغَم اًمُ٘مْرقَم٦ِم اعُمَتَ٘مدر  َومَلْ حَيْ
  :

َٟمَّفُ  ِٕ َتِٚمُػ طُمْٙمُٛمُٝماَم  َُم٤مَو ٤مِن خَيْ ًَ   .ضِمٜمْ

                                                                                                                                               

 .  [(1012)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط 

 . ( 6/227 )   اًمٕمزيز: (2/583 )  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم()

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (سمٞمٜمٝمؿ  ) : (ك) ذم ()
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ٌََٝم٤مِئِؿ        َت٠مٟمـَُػ اًمُ٘مْرقَم٦ُم قَمغَم َأقْمَٞم٤مِن اًم ًْ ، َوضْمَٝم٤مِن ؟ َأْو قَمغَم َأقْمَٞم٤مِن َأْرسَم٤مهِب٤َم ، َوَهْؾ شُم

٤م  ـْ ،  قَمغَم َأقْمَٞم٤مِن َأْرسَم٤مهِب٤َم : َأطَمُدمُهَ ـَرَع َق صُمؿَّ َهَٙمَذا َُمـْـ ، ؾَمَ٘مك مَجِٞمَع هَب٤َمِئِٛمِف  [ىَمَرعَ ] وَمَٛم

. سَمْٕمَدُه 

ٌََٝم٤مِئِؿ : َواًمث٤َّميِن        ُي١ْميَمُؾ ، َوؾَمَقاٌء ذِم َذًمَِؽ َُم٤مُي١ميَمُؾ حَلُْٛمُف ، قَمغَم َأقْمَٞم٤مِن اًم َٓ َوَهَذا ، َوَُم٤م 

ـْ طُمْرَُم٦ِم املِ  َأَصحُّ اًمَقضْمَٝملمِ  َنَّ طُمْرَُم٦َم اًمٜمَّْٗمِس َأقْمَٔمُؿ ُِم
ِٕ   إِْن وَمَرَق ذِم : وَمَٕمغَم َهَذا ، ِك ْل : 

ـْ ىَمَرَع  اًمُ٘مْرقَم٦ِم َُم٤مُل َرضُمٍؾ وَمَرَق سمَِ٘مْدِرَه٤م َ
  .احَلاِوي ومِـل افـاَموْرِديُّي ىَمـ٤مًَمُف ، عمِ

٤ٌَمَرُة  : َؾائَِدةٌ        رقِم  ـَمَٕم٤ممٍ ):   ِاُدَحرَّ
ِ
اء ٤ٌَمَرُة  ، (سمنِِمَ َنَّ  افـِؿـَْفاِج وَمـِٕم ِٕ ـُ :  ًَ َأطْمـ

ُه ، احل٤َمضَم٦َم ىَمْد شَمُٙمقُن ـَمَٕم٤مَُم٤ًم  ٤ٌَمَرُة : َوىَمْد ُيَ٘م٤مُل ، َوىَمْد شَمُٙمقُن هَمػْمَ رِ قِمـ ـُ اُدَحرَّ ًَ وَم٢مِنَّ ،  َأطْم

َٕم٤مِم َُمْٕمُروٌف  اَء اًمٓمَّ ِٛمػُم ذِم ، ِذَ  وَمَٞمِْمَٛمُؾ َُم٤مذِم َُمْٕمٜم٤َمُه : ( َٟمْحِقهِ )  :َوَيُٕمقُد اًمْمَّ
ِ
اء َ         قَمغَم اًمنمر

َيْ٘مَتِ  اًمُٕمْرُف اهْمتَِٗم٤مَرَه٤م وَماَل ،  َيْ٘مَتِْمٞمِف اًمُٕمْرُف مم٤م  َٓ اُء طَم٤مضَم٦ٍم  ٤م ِذَ . َأُمَّ

 اُدَصـُِّػ َويَمَت٥َم       
ِ
ى سم٤ِمًمَٞم٤مء ُه ،  َذَ ـْ َيْ٘مٍُمُ  ًُمَٖمَت٤مِن ، َوُهَق قَمغَم ًُمَٖم٦ِم َُم

ِ
اء َ  :َوذِم اًمنمر

 ، اًمَ٘مٍْمُ َواعَمدُّ 
ِ
ٌَُف سم٤ِمًمَٞم٤مء ـْ ىمـََّمـَر يَمـَتـ ـْ َُمدَّ كَ ، وَمَٛم َتٜمَُد اعَمدر ، سَمُف سم٤ِمًَٕمِِػ َت َوَُم ًْ                َوُُم

ـْ ] ضَمْٕمُٚمفُ  ـِ اصْمٜملَِم ،  ؿَم٤مَرْي٧ُم  [ُِم ـُ  َأُبق افـَعبَّاسِ ىَم٤مَل َذًمَِؽ ، ًمَِٞمُٙمقَن ومِْٕماَلً ُِم ُد ب َأمْحَ

                                                 

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (495 - 494 /7):  يٜمٔمر()

() (238) . 

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ومٞمام  ) : (ك)ذم  ()

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك) ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()
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دٍ  َّٓ ـِ َو د ب اًء  ،  ًَمفُ  َواَدْؿُدودِ رِ اَدْؼُصق ومِـل يِمـَت٤مِب  ُمـَحؿَّ :        َوَيِّمػُم ؿَم٤مَري٧ُم ِذَ

.  َراَُمٞم٧ُم ِرَُم٤مًء  :ُِمْثُؾ 

ـِْػٍط  ،َخَرَج باَِلِظاَلٍج  [َما]َوُهَق ، افظَّاِهُر   اَدْعِدنُ  :َؾْصٌؾ  ): ىَمـ٤مَل        ـَ   

يٍت ،  َٓ ،         َوَأْحَجاِر َرَحًك ، َوبَِراٍم ، َوَمـْقِمَقاٍء ، َوَؿاٍر ، َوـِْزِ

ـِ اُْمتِٜم٤َمِع إىِْمَٓم٤مقِمَٝم٤م  :(ُيْؿَؾُؽ بِنِْحَقاٍء  َوإَِذا اُْمَتٜمََع إىِْمَٓم٤مقُمَٝم٤م اُْمَتٜمََع ،  عم٤َِم ؾَمٜمَْذيُمُرُه ُِم

ُٙمَٝم٤م سمَِٓمِريِؼ إَْومَم  اؾِِعل َٟمٌـََّف قَمَٚمْٞمِف عم٤ِمَ وَ ، مَتَٚمُّ ـْ ىَمْقًمِِف اُدْخَتَكِ  ذِم  ّ ُ افشَّ إِنَّ اعَمَقاَت  ): ُِم

٧ٌََم إطِْمَٞم٤مؤَه٤م  ًة صَم ٌَْتَدُأ إطِْمَٞم٤مؤَه٤م لِ ، إَِذا ُأطْمِٞمَٞم٧ْم َُمرَّ ،  (  َُم٤مومِٞمَٝم٤م ـُمقنِ ُب َوَهِذِه ذِم يُمؾر َيْقٍم ُي

٤ٌَمـمِٜم٦َمِ  َتِٛمرٌّ  ،ىَم٤مًَمُف ذِم اعَمَٕم٤مِدِن اًم ًْ ٌد ُُم َنَّ َٟمْٗمَٕمَٝم٤م ُُمَتَجدر
ِٕ            َواعَمَٕم٤مِدُن اًمٔم٤َّمِهَرُة يَمَذًمَِؽ : 

      .يُمؾَّ َيقٍم 

٤مُم اعَمَٕم٤مِدِن إمَِم فَم٤مِهَرٍة َوسَم٤مـمِٜم٦َمٍ  ًَ اؾِِعلُّي ىَم٤مًَمُف ،  َواْٟمِ٘م                                ،  َوإَْصَحاُب  افشَّ

َٓ ؿَمؽَّ ومِٞمِف  . َو

                                                 

                   ،  ٟمحقٌي ُمٍمٌي ، أصٚمف ُمـ اًمٌٍمة ،هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ وّٓد اًمتٛمٞمٛمل ، يٙمٜمك أسم٤م اًمٕم٤ٌمس (2)         

:  (1/317)سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة  : يٜمٔمر]. هـ 332 شمقذم ؾمٜم٦م ، (اٟمتّم٤مر ؾمٞمٌقيف قمغم اعمؼمد) ، و(دودماعم٘مّمقر وامل)ًمف 

.   [( 1/207)إقمالم 

 . (66) ص ()

 . (س)  هٜم٤م اٟمتٝم٧م ٟمًخ٦م ()

. واعمٓمٌقع   (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (187)ص  ()

. واعمٓمٌقع  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ًم٘مٓمقن  ) : (ك)ذم  ()

 . (5/84 )  إم: (187 )  خمتٍم اعمزين()

  .(6/229): اًمٕمزيز  (2/583) : روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم (495-494) اًمٌٞم٤من :  يٜمٔمر (2)          

 شمٕمريػ  ]

   اعمٕمدن اًمٔم٤مهر

وطمٙمؿ متٚمٙمف 

 [ سم٤مإلطمٞم٤مء
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الِ        اًمدَّ ـَ  ،يَم٤معَمْقِوعِ  َواعمـَٕمـِْدُن سمَِٗمْتِح اعمِٞمِؿ َويَمْنِ تِل َأْوَدقَمَٝم٤م اهللُ ؿَمْٞمَئ٤ًم ُِم ٌُْ٘مَٕم٦ُم اًمَّ  َوُهَق اًم

٤ٌَمـمِٜم٦َِم  تِل ذِم ، اجلََقاِهِر اعَمْٓمُٚمقسَم٦ِم اًمٔم٤َّمِهَرِة َواًم َوىَمْد شُمْٓمَٚمُؼ قَمغَم َٟمْٗمِس شمِْٚمَؽ اجلََقاِهِر اًمَّ

ٌُْ٘مَٕم٦ِم  ـَ ، اًم اِل اًمَٕمْدنِ َواؿْمتَِ٘م٤مىُمُف ُِم ُٙمقِن اًمدَّ ًُ َل ،  اإِلىَم٤مَُم٦مُ  :َوُهقَ ،  سمِ ٛمر ًُ                    وَم

.  ىَم٤مَُم٦ِم اجلََقاِهِر إِل َأْو  ، إِلىَم٤مَُم٦ِم اًمٜم٤َّمِس سمِفِ / ب 104/ اعَمْٕمِدَن 

٤ٌَمَرُة        ٤ٌَمَرُة ، سمَِٚمْٗمِظ اعَم٤ميِض  (ظَمَرَج ):  ادِـَْفاِج َوقِم رِ َوقِم ُرُج :  اُدَحرَّ سمَِٚمْٗمِظ اعُمَْم٤مِرِع ، خَيْ

٤م ذِم اعَمْٕمٜمَك اعَمْ٘مُّمقِد  َومُهَ
ُيَراُد طَمِ٘مٞمَ٘م٦ُم اعمـُْمـِلر ، ؾَمَقاٌء   َٓ َواًمِٗمْٕمُؾ اعَم٤ميِض إَِذا َوىَمَع ، َو

٤ٌَمَل  ؾْمتِْ٘م
ِٓ َْقُصقٍل اطْمَتَٛمَؾ اعُمِ َّ َوا

. ِصَٚم٦ًم عمِ

. اًمَٕمَٛمُؾ َواعُمَزاَوًَم٦ُم : َواًمِٕماَلُج       

قِت َوىَم٤مَل ، َوُهَق سمَِٙمْنِ اًمٜمُّقِن َووَمْتِحَٝم٤م ، َُم٤م ُيْرَُمك سمِِف : َواًمٜمـرٗمـُْط        ؽِّ ـُ افسِّ :    اْب

َّٓ سم٤ِمًْمَٙمْنِ ) َيُ٘مقًُمُف اًمُٗمَّمَح٤مُء إِ ـٌ ) :()اجَلقَهِريُّي َوىَم٤مَل ، ( َٓ  . ( َواًمَٗم٤مُء ؾَم٤ميِمٜم٦َمٌ ، ُهَق ُدْه

       
ِ
٤م اًمٜمََّٗمُط سمَِٗمْتِح اًمٜمُّقِن َووَمْتِح اًمَٗم٤مء .   وَمَٛمّْمَدُر َٟمَٗمَٓم٧ْم َيُدُه شَمٜمُْٗمُط َٟمْٗمَٓم٤مً ، َوَأُمَّ

                                                 

    .(324): اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (10/65)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  (3)          

 . (238 )ص ()

  .(55) إصالح اعمٜمٓمؼ (5)          

ٙمٞم٧م ًم٘م٥م أسمٞمف ، روى قمـ  يقؾمػاأبيٙمٜمك هق يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق ، : اسمـ اًمًٙمٞم٧م  () ًر  ، واًم

  ،(إوداد) و ،(إًمٗم٤مظ)، ًمف  ، أصٚمف ُمـ ظمقزؾمت٤من  هـ186 وًمد ؾمٜم٦م إصٛمٕمل وأيب قمٌٞمدة ،

: سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة  ( 2841-6/2840)ُمٕمجؿ إدسم٤مء  : يٜمٔمر  ] . هـ 244شمقذم ؾمٜم٦م  ، (إصالح اعمٜمٓمؼ )و

 [ . (8/195)إقمالم :   (2/342-343)

  .  (2/224) اًمّمح٤مح (7)          

  .(941): اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  ( 690): اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  (506)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم :   يٜمٔمر ()
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ـٌ  عَ ) : إَْزَهِريُّي  : ىَم٤مَل اًمٙمؼمي٧موَ   ِري ْي يَت٤ًم َأسْمَٞمَض ،  دَمْ وَم٢مَِذا ضمـَٛمـََد َُم٤مؤَه٤م َص٤مَر يِمؼْمِ

ـَ اجلَْقَهرِ :  َوإمَْحَُر ُيَ٘م٤مُل ، ( َأيْمَدرَ  وَ  َوأمْحََر َوَأْصَٗمرَ  ُف ُِم  باَِلدِ َوَُمْٕمِدُٟمُف ظَمْٚمَػ  ، إِٟمَّ

بَِّت ال ِذي َُمرَّ سمِِف -  تُّي اَلُم ُشَؾْقاَمنُ َواِدي اًمٜمَّْٛمِؾ اًمَّ ًَّ وَم٢مَِذا ، ذِم َُمْٕمِدٟمِِف     ُيِ ءُ – قَمَٚمْٞمِف اًم

  .وَم٤مَرَق َُمْٕمِدَٟمُف َزاَل َوْقؤُه 

 اعُمْٝمَٛمَٚم٦مِ -  : افَؼارُ وَ       
ِ
اء وْم٧ُم إؾَْمَقُد اعَمْٕمُروُف  -سم٤ِمًمَ٘م٤مِف َواًمرَّ :    َوُيَ٘م٤مُل ًَمُف ،  ُهَقاًمزر

.   اًمِ٘مػْمُ 

اعمِٞمِؿ اًمث٤َّمٟمَِٞم٦ِم  : ادـُْقِمَقاءُ وَ                        َوِهَل ُيْٚمِ٘مٞمَٝم٤م اعَم٤مءُ ، َوسم٤ِمعَمدر ، سمَِْمؿر اعمِٞمِؿ إُومَم َويَمْنِ

َقاطِمِؾ وَمَتْجُٛمُد  ًَّ ٤َم طِمَج٤مَرٌة : َوُيَ٘م٤مُل َأْيَْم٤ًم ، َوشَمِّمػُم ُِمْثَؾ اًمَ٘م٤مِر ، ذِم سَمْٕمِض اًمٌاَِلِد إمَِم اًم إهِنَّ

ـِ ؾُمقٌد   إَْرِض ، شَمُٙمقُن سم٤ِمًمَٞمَٛم
ِ
ـْ َأضْمَزاء تِل شُمقضَمُد ُِم ـَ ، َواعُمَراُد اًمَّ تِل ُِم ٤م اعُمقُِمَٞم٤مُء اًمَّ وَم٠َمُمَّ

٦مٌ  ًَ اعَمْقشَمك وَمٜمَِج
  .  

                                                 

 . (10/235) هتذي٥م اًمٚمٖم٦م   ()

. واعمٓمٌقع   (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (إيمدر  ) : (ك) ذم  ()

 . (773) : اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  (158 )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :   يٜمٔمر ()

  ، ويًٛمك وادي اًمٜمٛمؾ ،   اًمقادي اًمذي ظم٤مـم٥م ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم اًمٜمٛمؾ ومٞمف  هق (5) 

،                            (1/429)ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان : يٜمٔمر  ].   ُمـ أرض ومٚمًٓملم وقمً٘مالنن  هق سملم ضمؼمي :ىمٞمؾ

  [ .     (1/111): آ صم٤مر اًمٌالد وأظم٤ٌمر اًمٕم٤ٌمد   (434 /4 )

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ي٘مص ) : (ك)ذم  ()

 . (765 )اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط :  يٜمٔمر ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (سم٤معم٤مء  ) : (ك)ذم  (8)          
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 اعُمْقطَمَدِة  : افبـَِرامُ وَ       
ِ
٤ٌَمء  اعُمْٝمَٛمَٚم٦ِم ، سمَِٙمْنِ اًم

ِ
اء    ُيْٕمَٛمُؾ ُِمٜمَْٝم٤م  طِمَج٤مَرةٌ ، َوخَتِْٗمٞمِػ اًمرَّ

  . سُمْرَُم٦مٍ  َوِهَل مَجْعُ  ،  ىُمُدورٌ 

طَمكَوَأطْمَج٤مُر ال       ـْ َأْرٍض خَمُّْمقَص٦ٍم  : رَّ امِ َوِهَل قِمٜمَْدَٟم٤م ، شُمْ٘مَٓمُع ُِم                   ذِم بِافشَّ

ـَ اًمَّٚمَقىافَغَزاَفةِ قَمغَم  َوىْمٌػ  ، َحْزمٍ  ْرضٍ أَ  : َوُيَ٘م٤مُل    ،ذِم َأْرٍض يَمِْمٍػ  َوِهَل ،   ُِم

ـَ إَْرضِ  ـٍ ُِم
٤َم ذِم سَم٤مـمِ ُف ذِم َُمْقِوٍع آظَمَر  :إهِنَّ . َوَأـْمَٚمَؼ سَمْٕمُْمُٝمؿ إطَْمَج٤مَر ،  ًَمَٕمٚمَّ

ةُ عِ َوَيْٚمَتِحُؼ سم٤ِمعَمَٕم٤مِدِن اًمٔم٤َّمِهَرِة اعمَِٞم٤مُه ال :  اإِلَمامُ ىَم٤مَل         َوِهَل اًمُٕمُٞمقُن َوإَْوِدَي٦ُم  ، دَّ

َوَأحلََؼ إَِئٛم٦ُم ، َأظْمُذَه٤م سم٤ِمطْمتَِٗم٤مِرَه٤م َوىَمْٚمِٕمَٝم٤م  ُيْتِٕم٥ُم   َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم  ،َوإطَْمَج٤مُر َذاُت اعَمٜم٤َمومِِع 

 َذَه٥ٌم 
ِ
ٞمِؾ اعَم٤مء ًِ ـَ اجلََقاِهِر اعَمْٓمُٚمقسَم٦ِم مِم٤َّم ضَمَرى وْ أَ سم٤ِمًمٔم٤َّمِهِر َُم٤م ًَمْق فَمَٝمَر ذِم َُم ُه ُِم هَمػْمُ

ٞمُؾ َوؾَم٤مَل سمِِف َوَأفْمَٝمَرُه  ًَّ . ِة اعَمَٕم٤مِدِن اًمٔم٤َّمِهَرِة َب وَمُٝمَق أَن سمَِٛمَث٤م، اًم

                                                 

 . ( 52)  : اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  ( 48 )اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم :  يٜمٔمر ()        

وهل طمجران ُمًتديران ُيقوع أطمدمه٤م قمغم أظمر وُيدار ، إداة اًمتل ُيٓمحـ هب٤م  : ى طمجر اًمرح(2)          

   . [(186 )سم٤مح اعمٜمػم ص امل: ( 196 ) ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء : ( 335 )  اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط:يٜمٔمر  ].   إقمغم 

وأذف طمتك ص٤مر ًمف إىم٤ٌمٌل ٓيٕمٚمقه  ،  ُم٤مهمٚمظ ُمـ إرض ويمثرت طمج٤مرشمف :احلَْزم:  أرض طمزم ()

 [ . (144 /2 ) ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان: يٜمٔمر  ]          .اًمٜم٤مس واإلسمؾ إٓ سم٤مجلٝمد 

ُمٕمجؿ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب     : يٜمٔمر  ].      ُمـ ىمرى طمقران ، ُمـ حم٤مومٔم٤مت اجلٛمٝمقري٦م اًمًقري٦م  ()

(2/566) . ] 

:                     (13/73)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  ]      .  إرض اًمٞم٤مسم٦ًم اًمتل ٟٓم٧ٌم ومٞمٝم٤م  هل : اًمَٙمِْمػ (5)

  [ .(789)اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط 

  . (8/323) هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م (6)         

         اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم:يٜمٔمر  ] .         اعم٤مء اًمذي ٓ اٟم٘مٓم٤مع ًمف ، ُمثؾ ُم٤مء اًمٕملم وُم٤مء اًمٌحر:  اعمٞم٤مه اًمِٕمدة ()        

 .  [(587 )  ، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ( 323 )

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ذه٤ٌم و  ) : (ك)ذم  ()
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َيْثُبُت ؾِقِف اْختَِصاٌص )  :ىَم٤مَل        َٓ رٍ ِب َو جُّي ٧ٌُُم ومِٞمِف إطِْمَٞم٤مٌء  ( حَتَ َيْث َٓ  .يَماَم 

إِْؿَطاعٌ )       َٓ َٓ إىِْمَٓم٤معٌ )  :  ىَم٤مَل (َو ِمِذيُّي  وَ  َأُبق َداودَ  عم٤َِم َرَوَى : ( َو ْ                         افسِّ

ـُ َماَج  ـْ طَمِدي٨ِم هَواْب اٍل اَداِزيِنِّ  َأْبَقَض  ُِم ـِ مَحَّ ِل  ))  ب ُف َووَمَد إمَِم اًمٜمٌَّ ؾْمَتْ٘مَٓمَٕمُف ا َف صَأٟمَّ

ِذي  ـَ اعَمْجِٚمِس  ىَم٤مَل َرضُمٌؾ ، ًَمُف وَمَٚمامَّ َوًمـَّك   وَم٘مـَٓمـَٕمـَفُ بَِؿْلِرٍب اعمِْٚمَح اًمَّ َأشَمْدِري : ُِم

اَم ىَمَٓمْٕم٧َم ًَمُف اعَم٤مَء اًمِٕمدَّ ، َُم٤مىَمَٓمْٕم٧َم ًَمُف  قَمامَّ  هُ َل ؾَم٠مَ وَ : ىَم٤مَل  ، ُِمٜمُْف  وَم٤مْٟمَتَزقَمفُ : ىَم٤مَل ، إِٟمَّ
ـَ ىحُيْؿَ    ُِم

  . ((َُم٤م مَلْ شَمٜمَْٚمُف ظِمَٗم٤مُف اإِلسمِِؾ  : ؟ ىَم٤مَل  إََراكِ 

ِمِذيُّي ىَم٤مَل        تِل قِمٜمِْدي َوِهَل َأْصُؾ ؾَماَمقِمٜم٤َمافِسْ َخ٦ِم اًمَّ ًْ ـٌ هَمِري٥ٌم ، : ذِم اًمٜمُّ ًَ َواىْمَتٍَمَ   طَم

يُّي  ِمِذيِّ  قَمغَم ىَمْقِل  إَْضَراِف  ذِم ادِزِّ                                              ، هَمرِي٥ٌم :  افِسْ

                                                 

  ،           سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم إىمٓم٤مع إرولم، يمت٤مب اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء ، ( 3/503 )ذم ؾمٜمٜمف  ()

 . ( 3059)ح  

، وطمًٜمف إًم٤ٌمين   (1380)  ، ح  سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم اًم٘مٓم٤مئع، أسمقاب إطمٙم٤مم  ،  (57 /3 )ذم ؾمٜمٜمف  ()

 . (1380)، ح  (326)ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي 

  .     ( 2475) ، ح سم٤مب إىمٓم٤مع إهن٤مر واًمٕمٞمقن ، يمت٤مب اًمرهقن ،  ( 4/110 ) ذم ؾمٜمٜمف  ()

،   وي٘م٤مل ًمف اعم٠مريب ، هق اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ أسمٞمض سمـ مح٤مل سمـ ُمرصمد سمـ ذي حلٞم٤من سمـ ؾمٕمد اعم٤مزين()

 :يٜمٔمر  ] . ، ممـ يم٤من أىم٤مم سمٛم٠مرب هق ُمـ إزد...أسمٞمض سمـ مح٤مل اعم٤مزين ُمـ محػم: ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد 

 [ . (1/53)أؾمد اًمٖم٤مسم٦م  : ( 1/18)اإلص٤مسم٦م :   (99 ) آؾمتٞمٕم٤مب

اعمزة  و،  احلج٤مجا أب ، يٙمٜمكهق يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يقؾمػ سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًم٘مْم٤مقمل اعمزي (5)       

هتذي٥م اًمٙمامل ذم ) ًمف،    ،  هـ ، ُمٝمر ذم احلدي٨م وُمٕمروم٦م رضم٤مًمف654طمٚم٥م ؾمٜم٦م بُمـ وقاطمل دُمِمؼ وًمد 

ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  :يٜمٔمر  ]   .هـ سمدُمِمؼ 742، شمقذم  (حتٗم٦م إذاف سمٛمٕمروم٦م إـمراف) و ،(أؾمامء اًمرضم٤مل

 . [ (76-3/74): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  (430-10/395)اًمٙمؼمى 

   .(1): ح  ُمًٜمد أسمٞمض سمـ مح٤مل ، (1/105)حتٗم٦م إذاف سمٛمٕمروم٦م إـمراف :  اعمراد  ()        

 متٚمؽ  ]

 اعمٕمدن 

اًمٔم٤مهر 

سم٤مًمتحجر 

 [واإلىمٓم٤مع 
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َهبِلُّي َويَمَت٥َم  ٤ٌَمًَم٦َم إؾِْمٜم٤َمِدهِ افذَّ َٓ ُيْٕمَرُف  :افَبْقَفِؼلِّ ذِم   ىُم ـْ  ـٌ  ،  ومِٞمِٝمؿ َُم ًَ ُف طَم ِذي َأَراُه َأٟمَّ َواًمَّ

َنَّ إؾِْمٜم٤َمَدُه ذِم  َأْو َصِحٞمٌح : ِمِذيِّ ِٕ ـْ ؿُمُٞمقظِمفِ َأيِب َداوَد َوافِسْ ـْ  ،قَمَٚمْٞمِٝمؿ اعُمْجَٛمعِ  ُم٤م قَم  قَم

ـِ َؿْقٍس اَداِزيِنِّ  ـِ حَيَل ب ِد ب اَرُؿْطـِلُّي  ىَم٤مَل ، حُمَؿَّ                                  َوَذيَمَرُه ،  صمَِ٘م٦مٌ  :  افدَّ

ـُ ِحبـَّانَ   .   افثَِّؼاِت  ذِم  ()اب

                                                 

، وًمد  ، يٙمٜمك أسم٤م قمٌد اهلل ، احل٤مومظ اعمحدث اعم١مرخ هق حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز اًمؽميمامين ()

ؾمػم أقمالم ) و ،(شم٤مريخ اإلؾمالم) ًمف  ؾمٛمع ُمـ اسمـ قم٤ًميمر واسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ،، هـ سمدُمِمؼ673ؾمٜم٦م 

ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م :  يٜمٔمر  ]  .  هـ سمدُمِمؼ748، شمقذم ؾمٜم٦م  وهمػمه٤م يمثػم (ُمٞمزان آقمتدال) و ،(اًمٜمٌالء

 [ . (5/326 ) إقمالم:  (123-9/100 )اًمٙمؼمى 

 ه، وىم٤مل قمـ (ًملمر احلدي٨م): ىم٤مل اسمـ طمجر ،  ، أسمق قمٛمر اًمٞمامين هق حمٛمد سمـ حيل سمـ ىمٞمس اعم٤مزين ()

َؼ  )  :اًمذهٌل .  [ (2/301 ) اؿمػ: اًمؽ ( 908 )  شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م:يٜمٔمر  ] .  (ُوصمر

 .   (62 )  -رواي٦م اًمٙمرضمل قمٜمف-  ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين ًمٚمدارىمٓمٜمل ()

، يٙمٜمك أسم٤م احلًـ ، اعمحدث احل٤مومظ ، وًمد سمدار  هق قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي اًمٌٖمدادي (4)

،  وأيب ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين ،  وأيب سمٙمر اًمؼمىم٤مين  ،هـ ، طمدث قمـ احل٤ميمؿ306 ؾمٜم٦م  -ُمـ أطمٞم٤مء سمٖمداد- اًم٘مٓمـ 

.           سمٌٖمداد 385، شمقذم ؾمٜم٦م  (ًمػ واعمختٚمػتاعم١م) و ،(اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م) و ،(اًمًٜمـ)ًمف 

: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء                  (466-3/462): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ( 4/314 )   إقمالم:يٜمٔمر  ]

(16/ 449 -461)]                     . 
 

حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ ىمٞمس اعم٠مريب أسمق قمٛمرو ، يروي قمـ أسمٞمف ، روى قمٜمف ): ، وىم٤مل  ( 9/45 ) اًمث٘م٤مت (5)         

  .   (ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد

 ؾمٛمع ، ُم١مرخ ، حمدث ، اًمتٛمٞمٛمل، يٙمٜمك أسم٤م طم٤مشمؿ اًمًٌتل هق حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد سمـ طم٤ٌمن  (6)                  

روو٦م )و ، (اعمًٜمد اًمّمحٞمح) ًمف ُمـ اًمٜم٤ًمئل واسمـ ظمزيٛم٦م ، روى قمٜمف احل٤ميمؿ وُمٜمّمقر اخل٤مًمدي ، 

:          (135-3/131)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر ].           هـ 354شمقذم ؾمٜم٦م  ، (اًمث٘م٤مت)و ، (اًمٕم٘مالء

   [ .( 6/78)إقمالم :  (104-16/92)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (قمـ  ) : (ك) ذم (7)          
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ـْ  اَرُؿْطـِلُّي ىَم٤مَل  ، َأبِقفِ قَم ـُ َوَذيَمَرُه  ،صمَِ٘م٦ٌم  : افدَّ .   افثَِّؼاِت ذِم  ِحبَّانَ  اب

ـْ  احقَؾ نِ ب ُثاَمَمةَ قَم اَرُؿْطـِلُّي ىَم٤مَل  ،  َذَ .  ( َٓ سَم٠ْمَس سمِِف ؿَمْٞمٌخ ُمـُ٘مـِؾٌّ  ) : افدَّ

ـْ  ـِ  ُشَؿلِّ قَم ـُ  َذيَمَرُه َؿْقسٍ  ب    . افثَِّؼاِت ذِم  ِحبَّانَ  اب

ـْ  ـُ  َذيَمَرُه  بـ َظْبِد اَدَدانِ  ُصَؿرِ قَم .   افثَِّؼاِت ذِم  ِحبَّانَ  اب

ـْ  ـِ مَحَّالٍ قم ٜم٤ًَم ، َوُهَقَصَح٤ميِبٌّ  ، َأْبَقَض ب ًَ . وَم٠َمىَمؾُّ َدَرضَم٤مِت َهَذا احلَِدي٨ِم َأْن َيُٙمقَن طَم

اؾِِعلُّي َوَرَواُه         ـْ ـَمِريِؼ افشَّ ـْ ، ْظَؿرُ مَ  ُِم ـْ َأْهِؾ َرُجؾٍ قَم  بِقفِ  أنْ  عَ  ،َمْلِرٍب  ُِم

ـْ  شَمُيُّ ذِم َذًمَِؽ اإِلؾْمٜم٤َمِد  ، َأْبقَض قَم َٓ . َواجلََٝم٤مًَم٦ُم ذِم َهَذا اإِلؾْمٜم٤َمِد 

                                                 

  .(70)   -رواي٦م اًمٙمرضمل قمٜمف- ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين ًمٚمدارىمٓمٜمل  (1)

          (2) ( 9/250).   

  [ .(189) شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م : يٜمٔمر  ]. ، ُم٘مٌقل  صمامُم٦م سمـ ذاطمٞمؾ اًمٞمامين (3)            

 . (20) - رواي٦م اًمٙمرضمل قمٜمف-  ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين ًمٚمدارىمٓمٜمل ()          

 ٟمِٙمرة ، : ٓ ٟمٕمرف ًمف طم٤مل ، وىم٤مل اًمذهٌل: ، جمٝمقل ، ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من  ؾُمٛمل سمـ ىمٞمس اًمٞمامين  هق() 

 [ . ( 1/386 )  اًمٙم٤مؿمػ:  (416 ) شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م: يٜمٔمر  ]

(6)  (6/435).  

 .                   (ٓ يٕمرف):  ، وىم٤مل اًمذهٌل (ُم٘مٌقٌل ): ىم٤مل اسمـ طمجرقمٌد اعمدان اًمٞمامين ،  ؿمٛمػمسمـ هق ()  

[ . (1/415)اًمٙم٤مؿمػ :  (440 ) شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م: يٜمٔمر  ]

(8)  (4/370).  

                  ووٕمٗمف  وصححف اسمـ طم٤ٌمن ،  : )(4/1961)شمٚمخٞمص احلٌػم ال ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم (9)

  . (اسمـ اًم٘مٓم٤من 

 . ( 79 / 5) إم () 

.   واعمٓمٌقع ( م)، واعمث٧ٌم ُمـ ( يٕمٛمر ( : ) ك)ذم   (11)          

   هق ُمٕمٛمر سمـ راؿمد إزدي ُمقٓهؿ ، أسمق قمروة ، ٟمزيؾ اًمٞمٛمـ ، صم٘م٦ٌم صم٧ٌٌم وم٤موٌؾ ، وىم٤مل اإلُم٤مم  (12)            

   [ . ( 366 )اًمٙم٤مؿمػ  : (961)شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م : يٜمٔمر ]. ٓ شمْمؿ ُمٕمٛمرًا إمم أطمٍد إٓ وضمدشمف يت٘مدُمف : أمحد 
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اَرُؿْطـِل َوَرَواُه ) ـْ  ُشـَـِفِ ذِم / أ 105/ ّ ُ افدَّ    .امٌ مَ َوُهَق إِ ،  َأيِب َبْؽٍر افـَْقَساُبقِريِّ قَم

ـْ  ـِ إِْدِريسٍ قَم ِد ب اِق  ، حُمَؿَّ . َوُهَق َصُدوٌق  ،  احُلَؿْقِدي َورَّ

ـِ  . َوُهَق إَُِم٤مٌم  ، احُلَؿْقِديِّ قَم

ـْ  ـِ قَم َٓ سَم٠ْمَس سمِفِ ،  َشِعقدٍ  َؾَرٍج ب . َو

ِف  ـْ قَمٛمر ـِ َشِعقدٍ قَم ـُ َأيِب َحاتِؿٍ َذيَمَرُه  ، َثابِِت ب  .  اب

                                                 

   .( 3077) ، سم٤مب اجلٕم٤مًم٦م ، ح يمت٤مب اًمٌٞمقع ،  (49 /4 )ذم اًمًٜمـ  (1)         

: يٜمٔمر ]. إُم٤مم إئٛم٦م  : حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م اعمٕمروف سم٢مُم٤مم إئٛم٦م ، ىم٤مل احل٤ميمؿ هق  ()

 [ .  (103): ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمِمػمازي  (14/375): ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (2/207)شمذيمرة احلٗم٤مظ 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (وراو  ) : (ك) ذم  ()

 يٙمٜمك أسم٤م سمٙمر ، صم٘م٦م طم٤مومظ وم٘مٞمف  ،  ،هق قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ قمٞمًك سمـ قمٌد اهلل احلٛمٞمدي اًم٘مرر (4)          

 [ . ( 1/496) اًمٙم٤مؿمػ : (506 )  شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م: يٜمٔمر  ]. هـ 219شمقذم ؾمٜم٦م 

 ].          صدوق  ، يٙمٜمك أسم٤م روح ،  اًمٞمامينأريبهق ومرج سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أسمٞمض امل ()

 .  [(2/170 )  اًمٙم٤مؿمػ: (780 )  شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م: يٜمٔمر 

 : (185 )  شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م:يٜمٔمر ]. ، ُم٘مٌقل أريب  هق صم٤مسم٧م سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أسمٞمض سمـ مح٤َّمل امل()

 .    [(1/116 ) اًمٙم٤مؿمػ

 .    ( 2/379 )  اجلرح واًمتٕمديؾ()

، ُمـ قمٚمامء  هق قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس سمـ اعمٜمذر اًمتٛمٞمٛمل احلٜمٓمكم ، يٙمٜمك أسم٤م حمٛمد (8)

،  (اعمراؾمٞمؾ) و ،(قمٚمؾ احلدي٨م) و ،(اجلرح واًمتٕمديؾ)هـ  ، ًمف 240، وًمد ؾمٜم٦م  احلدي٨م واجلرح واًمتٕمديؾ

: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى                     (114-15/113)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م : يٜمٔمر  ] .  هـ 327شمقذم ؾمٜم٦م 

(3/324-328)  . ] 
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ـْ  ـُ َأيِب َحاتِؿٍ َذيَمَرُه  ، َأبِقِف َشِعقدٍ قَم ـُ : َوىَم٤مَل ،  اب ُف اسم ُف َرَوى ، َأْبقُض إِٟمَّ                     َوَأٟمَّ

ـْ َأسمِٞمِف  اْرُؿْطـِلِّ َوذِم ، قَم ـْ افدَّ ِه َأْبَقَض قَم ِه  :َجدِّ ِٛمػُم ذِم ضَمدر ُف فَِثابٍِت  وَمَٞمُٙمقُن اًمْمَّ                             َأٟمَّ

ِذي ُيَ٘م٤مُل ًَمُف صاؾمَتْ٘مَٓمَع َرؾُمقَل اهللِ  ))- َأْبَقَض  : َيْٕمٜمِل-  ،  ؾَمدر َُم٠ْمِرٍب ُِمْٚمُح :  اًمَّ

ـَ َحابٍِس افتَِّؿقِؿلَّ صُمؿَّ إِنَّ ، وَمَ٘مَٓمَٕمُف ًَمُف  إيِنر ىَمْد َوَرْدُت قَمغَم  َي٤م َرؾُمقَل اهللِ:  ىَم٤مَل إَْؿَرَع ب

ـْ َوَرَدُه َأظَمَذُه ،  ًَمْٞمَس ومِٞمَٝم٤م ُِمْٚمٌح  َوِهَل سم٠َِمْرضٍ ، اعمِْٚمِح ذِم اجل٤َمِهِٚمٞم٦َِّم   ، َوَُم
ِ
َوُهَق ُِمْثُؾ اعَم٤مء

َٕمَٚمُف ، ىَمْد َأىَمْٚمُتَؽ ومِٞمِف  : َأْبَقُض وَمَ٘م٤مَل ، اعمِْٚمِح   ذِم ىَمٓمِٞمَٕم٦مِ َأْبَقُض وَم٤مؾْمَتَ٘م٤مَل ، اًمِٕمدر ّ  قَمغَم َأْن دَمْ

 اًمِٕمدر  َوُهقَ ، ُهَق ُِمٜمَْؽ َصَدىَم٦ٌم : صوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ ، ُِمٜمرل َصَدىَم٦ًم 
ِ
ـْ َوَرَدُه ، ُِمْثُؾ اعَم٤مء َُم

ِل: ىَم٤مَل ، َأظَمَذُه                                                 بِاجُلْرِف  َأْرَو٤ًم َوَٟمِخْٞماَلً ص وَمَ٘مَٓمَع ًَمُف اًمٜمٌَّ

ـْ :  َؾَرٌج ىَم٤مَل ، طِملَم َأىَم٤مًَمُف ومِٞمِف  َُمَٙم٤مَٟمفُ    - ٍُجْرِف ُمَراد -                        وَمُٝمَققَمغَم َذًمَِؽ َُم

ـْ .  (َوَرَدُه َأظَمَذُه  اْرُؿْطـِلِّ   اْٟمَتَٝمك َُم٤م َٟمَ٘مْٚمُتُف ُِم ـِ افدَّ   .ُشـَ

ٌُقٌط َش  ُف شَمّْمِحٞمٌػ ، ا ذَ َوومِٞمِف َُمْْم ُف ؾَمدُّ َُم٠مِرٍب ، َواًمٔم٤َّمِهُر َأٟمَّ .    َوَأٟمَّ

                                                 
:  (  373) شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م : يٜمٔمر  ] .  ، يٙمٜمك أسم٤م ه٤مين ، ُم٘مٌقلريبهق ؾمٕمٞمد سمـ أسمٞمض سمـ مح٤مل اعم٠م (1)         

.   [ ( 1/330 ) اًمٙم٤مؿمػ

 . (4/4)  اجلرح واًمتٕمديؾ()         

 هق اًمّمح٤ميب إىمرع سمـ طم٤مسمس سمـ قم٘م٤مل سمـ حمٛمد سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمتٛمٞمٛمل ، أطمد اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ()

:           (65 - 1/64) اإلص٤مسم٦م:  (88) آؾمتٞمٕم٤مب :يٜمٔمر ]. وطمًـ إؾمالُمف ، ؿمٝمد ومتح ُمٙم٦م وطمٜمٞمٜم٤ًم 

 [ . ( 129- 1/126)أؾمد اًمٖم٤مسم٦م  

 ، واعمراد ُمقوٌع ىمري٥ٌم ُمـ اعمديٜم٦م همرسمٞمٝم٤م ، ُم٤مدمرومتف اًمًٞمقل وم٠ميمٚمتف ُمـ إرض :  ًمٖم٦ًم  اجلرف()

:   (1/317): أووح اعم٤ًمًمؽ  (2/49  )  ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان:يٜمٔمر  ]          . وأصٌح أن داظمؾ اًمٕمٛمران 

 [ . (401)اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م اًمقاردة ذم اًمًػمة 
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 َأْبَقُض وَ       
ٍ
ْٛمَزٍة َُمْٗمُتقطَم٦ٍم َوسَم٤مء ـْ ، ُُمْقطَمَدٍة ؾَم٤ميِمٜم٦ٍَم   هِبَ َوآظِمُرُه ، حَت٧ْم  سَمْٕمَدَه٤م َي٤مٌء ُُمَثٜم٤َّمٌة ُِم

اٌل سُمقُه َوأَ  ، َو٤مٌد ُُمْٕمَجَٛم٦مٌ   اعُمْٝمَٛمَٚم٦ِم مَحَّ
ِ
َزٌة ؾَم٤ميِمٜم٦َمٌ اَدْلِريِبُّي وَ ،  سم٤ِمحل٤َمء  جَيُقُز  ، سمِِٛمٞمٍؿ سَمْٕمَدَه٤م مَهْ

ِٝمٞمُٚمَٝم٤م َأًمَِٗم٤ًم  ًْ قَرٌة ، شَم ًُ ٦ًٌَم إمَِم ، َوسَمْٕمَدَه٤م َراٌء ُُمْٝمَٛمَٚم٦ٌم َُمْٙم ًْ
ـِ  َبْؾِؼقسٍ  سَمْٚمَدُة َمْلِرٍب ٟمِ  بِاْفَقَؿ

ـْ َوًَمِد ئِلٌ َشَباَوُهق  ، َأىَم٤مَم هِب٤َم  ـِ َظاِمرٍ ُِم ِل ، َظْؿرو ب  إمَِم  ص َويَم٤مَن َووْمَد قَمغَم اًمٜمٌَّ

ةَ  ًَمِ٘مَٞمُف  [سَمْؾ ] :ِوىِمٞمَؾ  ، اَدِديـَةِ  . ِة اًمَقَداِع طَم٩مَّ  ذِم بَِؿؽَّ

ِمِذيُّي َوعَم٤م َذيَمَر        ْ ـْ ) :  َهَذا احلَِدي٨َم ىَم٤مَل افسِّ َواًمَٕمَٛمُؾ قَمغَم َهَذا قِمٜمَْد َأْهِؾ اًمِٕمْٚمِؿ ُِم

ِِل  ِهؿ ذِم اًمَ٘مَٓم٤مِئعِ  ، صَأْصَح٤مِب اًمٜمٌَّ ـْ َرَأى : َوهَمػْمِ َ
       َيَروَن ضَم٤مِئَزًا َأْن َيْ٘مَٓمَع اإِلَُم٤ُمم عمِ

.  ( َذًمَِؽ 

اؾِِعلُّي َوىَم٤مَل        ـُ مَحَّالٍ َوىَمْد ؾَم٠َمَل  ):   ِ خُمَْتَكِ اُدَزيِنّ  ذِم افشَّ ِل إَْبَقُض ب  َأْن ص  اًمٜمٌَّ

 اًمِٕمدر : وَمِ٘مٞمَؾ ، وَمـ٠َمىْمَٓمَٕمُف َأْو َأَراَدُه  ، َمْلِرٍب ُيْ٘مٓمَِٕمُف ُِمْٚمَح 
ِ
ُف يَم٤معَم٤مء  . (وَماَل إَِذًا :  وَمَ٘م٤مَل  ،إِٟمَّ

       

 

                                                 

وفمٝمر ٟمٌل اهلل ؾمٚمٞمامن سمـ داود  ، يامٟمٞم٦م ُمـ أهؾ ُم٠مرب ، َوًمَِٞم٧ْم سمَِٕمْٝمٍد ُمـ أسمٞمٝم٤م ،  ُمٚمٙم٦م ؾم٠ٌم  هل()  

:  (2/750)ىمّمص إٟمٌٞم٤مء : يٜمٔمر  ]  .، وُدومٜم٧م ذم شمدُمر ، وىمّمتٝم٤م ُمذيمقرة ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ ُمٜم٧م سمفآف

 [  . (2/74 ) إقمالم

هق اًمّمح٤ميب قمٛمرو سمـ قم٤مُمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ظمٜم٤ًمء اعم٤مزين ، يٙمٜمك أسم٤م داود ، ؿمٝمد سمدرًا                 () 

 [ . (4/2213)،  (2/1343): اإلص٤مسم٦م  (3/387)أؾمد اًمٖم٤مسم٦م : يٜمٔمر  ].  وُم٤مسمٕمده٤م 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك) ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  () 

 . ( 3/58)ذم اًمًٜمـ  () 

 . (187) ص  (5)      
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اؾِِعلُّي َوَرَواُه  ـِ   ذِم افشَّ ـِ َُمْقِوٍع آظَمَر قَم ـْ َمْعَؿرٍ  قَمـ  ُظَقْقـَةَ  اب ـْ َرُجؾٍ  قَم َأْهِؾ  ُِم

ـِ  ـْ  ، افَقَؿ َِل إَْبَقَض  َأنَّ )) : َأبِقفِ قَم  وَم٠َمَراَد َأْن  ، َمْلِرٍب ُِمْٚمَح  َأْن ُيْ٘مٓمَِٕمفُ  ص ؾَم٠َمَل اًمٜمٌَّ

٤مهُ : َأْو ىَم٤مَل  ُيْ٘مٓمَِٕمفُ   اًمِٕمدر :   [ًَمفُ ]وَمِ٘مٞمَؾ ،   َأىْمَٓمَٕمُف إِيَّ
ِ
ُف يَم٤معَم٤مء .  ((وَماَل إَِذًا  :وَمَ٘م٤مَل ، إِٟمَّ

افـَبْقَفِؼلُّي َوَرَواُه       
ـْ ضِمَٝم٦ِم  اَدْعِرَؾةِ ومِـل   اؾِِعل ُِم َواَي٦ُم َهَٙمَذا قَمغَم ،  ّ ِ افشَّ َوَهِذِه اًمرر

اِوي َأنَّ َأىْمَٓمَع َأْو َأَراَد  ـَ اًمرَّ ِؽ ُِم . َٓ إؿِْمَٙم٤مَل ومِٞمَٝم٤م ، اًمِمَّ

اِوي: َوىَمْقًُمُف        ـر اًمرَّ ٥ِم فَم ًَ َأَراَد  َأَراَد سمَِح َٓ ُف ،  وَمَ٘مْد َيُٙمقُن َُم٤م َأىْمَٓمَٕمُف َو ـْ َرَوى َأٟمَّ َوَُم

ُه افَؼايِضِ َأُبق افطَّقِِّب ىَم٤مَل ، َأىْمَٓمَٕمُف ضَمْزَُم٤ًم  ُف َأىْمَٓمَٕمُف قَمغَم فَم٤مِهِرَُم٤مؾَمِٛمَٕمفُ :  َوهَمػْمُ ، ُِمٜمُْف   إِٟمَّ

َرْت ًَمُف قَمغَم ظِماَلِف َُم٤مهِ  ٠َمًَم٦ٍم َوُصـقر ًْ ـْ اؾْمُتْٗمتَِك ذِم َُم صُمؿَّ سَم٤مَٟم٧ْم ًَمُف ،   قَمَٚمْٞمِف وَم٠َموْمَتك سمِفِ َي يَمَٛم

ٌََؼ  َرْت قِمٜمَْدُه وَم٠َموْمَتك سمِِخاَلِف َُم٤مؾَم َيُٙمقُن ظَمَٓم٠ًم  :سمِِخاَلِف َُم٤م ُصـقر َٓ  َويَمَذًمَِؽ احلُْٙمُؿ إَِذا،  

َ  ُرشمر٥َم  ٌَلمَّ ٦ِم اخلَّْمِؿ وَمَت قَمغَم طُمجَّ
 ، ظِماَلوُمَٝم٤م  

ٍ
ـَ اخلََٓم٠مِ ذِم َرء                        :َوًَمْٞمَس َذًمَِؽ ُِم

ُٙمْؿ خَتَْتِّمُٛمقَن إزَِمَّ  ))  : صًمَِ٘مْقًمِِف    . احلَِدي٨ُم ((....إِٟمَّ

                                                 

  .(5/79)إم  (1)

                 ، شمقذم ةٍ ظمرأهق ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ أيب قمٛمران ُمٞمٛمقن اهلالزم ، صم٘م٦ٌم طم٤مومٌظ شمٖمػمطمٗمٔمف ب  (2)           

   . [(1/358) اًمٙم٤مؿمػ : (395 ) شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م: يٜمٔمر ]. هـ 198ؾمٜم٦م 

. واعمٓمٌقع  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

  .(12219 )ه ، ح  سم٤مب ُم٤مٓ جيقز إىمٓم٤مع ،يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات،  (9/21) ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر (4)        

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ُم٤مؾمٛمٕمتف  ) : (ك)ذم  ()         

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ُم٤مهق  ) : (ك)ذم  ()         

 ،                 سم٤مب ُمـ أىم٤مم اًمٌٞمٜم٦م سمٕمد اًمٞمٛملم، يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات (436 ) ذم صحٞمحف  أظمرضمف اًمٌخ٤مري()         

سمٞم٤من أن طمٙمؿ احل٤ميمؿ ٓ يٖمػم                 سم٤مب ، يمت٤مب إىمْمٞم٦م ، (759) ذم صحٞمحف  وُمًٚمؿ، ( 2680 )ح 
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ـْ ىَم٤مَل        ـْ ىَمْقِل َُم ـُ ُِم ًَ ـٌ :َوَهَذا َأطْم ُيَ٘مـرُّ قَمَٚمٞمِف ، إِنَّ اخلََٓم٠َم مُمِْٙم َٓ ـْ                  وَمَٝمَذا ، َوًَمِٙم

ِٚمٍؿ  )):  صإِنَّ ىَمْقًَمُف : َٓ َأْرشَمِْمٞمِف سَمْؾ َأىُمقُل  ًْ ـْ ىَمَْمْٞم٧ُم ًَمُف سمَِحؼر ُُم اَم ِهَل ىِمْٓمَٕم٦ٌم ، وَمَٛم وَم٢مِٟمَّ

ـَ اًمٜم٤َّمرِ  ـمِٞم٦َّمٌ ( ( ُِم             ، سَمْؾ َُمْٕمٜم٤َمَه٤م سَمَٞم٤مُن َأنَّ َذًمَِؽ ضَم٤مِئٌز ، ؾْمَتْدقِمك ُوضُمقَدَه٤م نَ َٓ  ،  ىَمِْمٞم٦ٌَّم َذْ

َِل  ٧ٌُْم ًَمٜم٤َم ىَمطُّ َأنَّ اًمٜمٌَّ ٦مٍ ُه : طَمَٙمَؿ سمُِحْٙمٍؿ صُمؿَّ سَم٤مَن ظِماَلُف صَومَلْ َيْث ِ طُمجَّ ٌَلمُّ ٥ٌَِم شَمـ ًَ َٓ سمِ         

َه٤م  َٓ سمَِٖمػْمِ . َو

ـْ َذًمَِؽ ] صَوىَمْد َص٤مَن اهللُ َأطْمَٙم٤مَم َٟمٌِٞمِف        ـْ ومِٞمِف حَمُْذورٌ ، قَم ُف ًَمْق َوىَمَع مَل َيُٙم   ، َُمَع َأٟمَّ

ـَ احَلاِرِث   ىَمْتِٚمفِ / ب105/ ذِم  - [صَوَُم٤مُيْرَوى ىَمْقًُمُف    َؿتِقَؾةَ َوؿِمْٕمُر  ، افـَّرْضَ ب

ٌَْؾ َأْن َأىْمُتَٚمُف مَل َأىْمُتْٚمفْ  )) - : ومِٞمفِ  ٧ٌُْم ًَمٜم٤َم سم٢ِمؾِْمٜم٤َمٍد َصِحٞمٍح  :()(( ًَمق ؾَمِٛمَٕم٧ُم ؿِمْٕمَرَه٤م ىَم .    مَلْ َيْث

َبرُ َوىَم٤مَل سَمْٕمُض َأْهِؾ اًمِٕمْٚمِؿ قَمغَم َُم٤مطَمَٙم٤مُه        إِنَّ  : َأْكَساِب ُؿَرْيشٍ   ذِم يِمَت٤مِب افزُّي

ُف ًَمْقَصحَّ مَلْ ، ؿِمْٕمَرَه٤م َُمّْمٜمُقٌع  ٤ٌَمَح  َُمَع َأٟمَّ َنَّ اًمَ٘مْتَؾ يَم٤مَن ُُم
ِٕ ٤ٌَمِب :  ـْ َهَذا اًم ـْ ُِم ًا اً َيُٙم َ  خُمػَمَّ

                                                                                                                                               

 . (4473 )اًم٤ٌمـمـ ، ح 

 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك) ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 هل ىمتٞمٚم٦م سمٜم٧م اًمٜمي سمـ احل٤مرث سمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف ، يم٤مٟم٧م زوج قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ ()

ومل أر اًمتٍميح سم٢مؾمالُمٝم٤م ، : أُمٞم٦م إصٖمر ، ىم٤مًم٧م أسمٞم٤مشم٤م ذم رصم٤مء أسمٞمٝم٤م عم٤م ىمتؾ  يقم سمدر ، ىم٤مل احل٤مومظ سمـ طمجر

:  (915 - 914)  آؾمتٞمٕم٤مب :يٜمٔمر  ]. ًمٙمـ إن يم٤مٟم٧م قم٤مؿم٧م إمم اًمٗمتح ومٝمل ُمـ مجٚم٦م اًمّمح٤مسمٞم٤مت  

 [ . ( 2612 /4)اإلص٤مسم٦م 

  .   مل أضمد هذا احلدي٨م ُمًٜمدًا  ذم يمت٥م اًمًٜم٦م طم٥ًم سمحثل ، وإٟمام وضمدشمف ذم يمت٥م اًمؽماضمؿ سمال إؾمٜم٤مد  ()         

 هـ سم٤معمديٜم٦م ، 172 وًمد ؾمٜم٦م  ، يٙمٜمك أسم٤م قمٌد اهللاًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر سمـ قمٌداهلل سمـ ُمّمٕم٥م اًم٘مرر هق   ()

 يم٤من قمالُم٦م سم٤مٕٟم٤ًمبؾمٛمع ُمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م واًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ ، طمدث قمٜمف اسمـ ُم٤مضمف وأسمق طم٤مشمؿ اًمرازي ، 

شمقذم ؾمٜم٦م ،  ( إطمالف) و ،(أظم٤ٌمر اًمٕمرب وأي٤مُمٝم٤م) و ،( ٟمقادراعمدٟمٞملم) ًمف  ، وزم ىمْم٤مء ُمٙم٦م ،اًمت٤مريخو

: ُم٘مدُم٦م مجٝمرة أٟم٤ًمب ىمريش                        (315-12/311)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : يٜمٔمر  ]                     .ُمٙم٦م هـ ب256
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َيْ٘مُتؾ ومِٞمفِ  َٓ َِل  :َوَُمْ٘مُّمقِدي،  ًَمُف َأْن َيْ٘مُتَٚمُف َوًَمُف َأْن   َوَص٤مَن  ، قَمَّمَٛمُف اهللُ شَمَٕم٤ممَم ص َأنَّ اًمٜمٌَّ

ـْ َأنْ  ـَ اًمُقضُمقِه  َأطْمَٙم٤مَُمُف قَم ٌُْٓماَلٍن سمَِقضْمٍف ُِم َض هَل٤َم سمِ ٤ًم  َوًَمق يَم٤مَن َذًمَِؽ اًمَقضْمفُ ، ُيَتَٕمرَّ . طَم٘مَّ

ِل : َهَذا  َأْبقَض َوىَمْد ىِمٞمَؾ ذِم طَمِدي٨ِم        َواًمٔم٤َّمِهُر َأنَّ اؾْمتَِ٘م٤مًَمَتُف ، اؾْمَتَ٘م٤مًَمُف صإِنَّ اًمٜمٌَّ

َُم٤ًم ُِمٜمُْف ، شَمْٓمِٞمِٞم٥ٌم ًمَِ٘مْٚمٌِِف  َتَٛمُؾ َأنَّ إِْٟمَِم٤مءَ ، صشَمَٙمرُّ ِريؿِ َوحُيْ اَم  حَتْ  إىِْمَٓم٤مِع اعَمَٕم٤مِدِن اًمٔم٤َّمِهَرِة إِٟمَّ

ِلُّ  ٌَْؾ َذًمَِؽ إَُِم٤م ضَم٤مِئَزًا ،  صيَم٤مَن عم٤َّم َردَّ اًمٜمٌَّ َخ ، َوَيُٙمقُن إىِْمَٓم٤مقُمُف ىَم ًِ ٤م قَمغَم طُمْٙمِؿ ، َأْو ُٟم َوإُِمَّ

وـَم٤ًم سمِِّمَٗم٦ٍم  ،إَْصؾِ  ُف ، وَماَل إَِذًا : َوُيْرؿِمُد إًَِمْٞمِف ىَمْقًُمُف ،  َأْو َيُٙمقَن اإِلىْمَٓم٤مُع يَم٤مَن َُمنْمُ وَم٢مِٟمَّ

 ُ ٌَلمر وـَم٦ِم ذِم اإِلىْمَٓم٤مِع هُ َأنَّ ُي َٗم٦ِم اعَمنْمُ .  قَمغَم ظِماَلِف اًمّمر

ايِنِّ َوذِم        َٕمَٚمُف ُِمٜمرل )):  ىَم٤مَل َأْبَقَض َأنَّ   ُمْعَجِؿ افطََّزَ ىَمْد َأىَمْٚمُتُف ُِمٜمُْف قَمغَم َأْن جَيْ
 

ـَ اًمٜمٌَِل  ، (( َو ُِمٜمَْؽ َصَدىَم٦مٌ هُ :  صوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ ، َصَدىَم٦ًم  ٤ٌَمًَمَٖم٦ٌم صَوَهَذا ُِم               ُُم

ـْ مِحَك  َوومِٞمِف  .ذِم َُمَٙم٤مِرِم إظَْماَلِق  ُف ؾَم٠َمًَمُف قَم مِحَك ذِم  : صوَمَ٘م٤مَل  ، إََراكِ َأٟمَّ      إََراكِ َٓ

َِل  ٤ًٌَم  صَوومِٞمِف َأنَّ اًمٜمٌَّ                  طِملمَ   َُمَٙم٤مَٟمفُ  -ُجْرِف ُمَرادٍ  - بِاجُلْرِف َأىْمَٓمَٕمُف َأْرَو٤ًم َوقُمِْم

       . ُِمٜمْفُ  َأىَم٤مًَمفُ 

                                                                                                                                               

(52-67) . ] 

    .(2/520)مجٝمرة أٟم٤ًمب ىمريش وأظم٤ٌمره٤م :  يٜمٔمر(5)

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (حيرم  ) : (ك) ذم  ()          

، يمت٤مب اًمرهقن ، سم٤مب إىمٓم٤مع  (4/110) ، وأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف 808 ، ح  (253 /1 )  () 

      .(2475)، ح  (422)، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف  (2475 )إهن٤مر واًمٕمٞمقن ، ح 

         ، وًمد ؾمٜم٦م ، يٙمٜمك أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ ، ُمـ يم٤ٌمر اعمحدصملم هق ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمٓمؼماين (3)                    

ر ُم٤مئ٦م ، (اًمدقم٤مء) ، و(وُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم)و،  (اًمًٜم٦م) ، ًمف  هـ ، أصٚمف ُمـ ـمؼمي٦م اًمِم٤مم وإًمٞمٝم٤م يٜم٥ًم260  قُمٛمر

: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء   (15/331)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م : يٜمٔمر ] .                هـ سم٠مصٌٝم٤من360ؾمٜم٦م ، شمقذم ؾمٜم٦م 

(16/119 -130) .  ]  
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ِمِذيِّ َوىَمْقُل  ْ َُم٤مِم َأْن ُيْ٘مٓمَِع َذًمَِؽ )  : افسِّ ُف ُيْ٘مٓمُِع َُم٤م ًَمْٞمَس ،  ( إِنَّ ًمإِْلِ حَمُْٛمقٌل قَمغَم َأٟمَّ

 اًمِٕمدر 
ِ
ـِ ، يَم٤معَم٤مء ِلر  ِواًمَ٘م٤مِئُؾ  ، اَداَوْرِديِّ َأْو قَمغَم َُم٤مؾَمٜمَْذيُمُرُه قَم ِذي ىَم٤مَل ًمِٚمٜمٌَّ                    : صاًمَّ

 اًمِٕمدر  ))
ِ
ُف يَم٤معَم٤مء ـُ َحابِسٍ ُهَق  : ((إِٟمَّ اًمَٕملْمِ اعُمْٝمَٛمَٚم٦ِم َوشَمِْمِديِد   ،إَْؿَرُع ب                َواًمِٕمدُّ سمَِٙمْنِ

اِل َوُهَق  اِئؿُ : اًمدَّ ِذي اًمَٙمثػُِم اًمدَّ َيٜمَْ٘مٓمُِع  اًمَّ َت٤مُج إمَِم قَمَٛمٍؾ ، َٓ حَيْ َٓ  َوَأْصُٚمُف َُم٤م َي٠ْميِت ، َو

َْوىَم٤مٍت َُمْٕمُٚمقَُم٦ٍم  ٌرَف َهَذا اعمِْٚمُح سمِِف ، ِٕ   .وَمُِم

ٌََّف        اؾِعِ َوؿَم ِلُّ ،  إىِْمَٓم٤مَع اعَمَٕم٤مِدِن اًمٔم٤َّمِهَرِة سم٤ِمحِلَٛمك يُّي افشَّ مِحَك )) :ص َوىَمْد ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ َٓ  

قْمِل ، َوُهَقشَمِْمٌِٞمٌف َصِحٞمٌح ،  ((  هللِ َوًمَِرؾُمقًمِفِ َّٓ إِ  َنَّ َأظْمَذُه ؾَمْٝمٌؾ يَم٤مًمرَّ
. وَماَل حَيِؾُّ َُمٜمُْٕمُف ، ِٕ

سَم٤منِ ) ذِم اإِلىْمَٓم٤مِع اَداَوْرِديُّي َوىَم٤مَل        ـُ  َوُهَق اًمتَّْٛمِؽ :اُع إِْروَم٤مٍق طَ  إِْق  :رَضْ ـَ  ي ُِم

ُه ُِمٜمُْف َٓ  ومِٞمِف َو َل ًمَِٞمْٕمؿَ  اعَمْٕمِدنِ  ٤ٌَمـمِٜم٦َِم ،  َيْٛمٜمََع هَمػْمَ    وَمَٝمَذا َيِّمحُّ ذِم اعَمَٕم٤مِدِن اًمٔم٤َّمِهَرِة َواًم

. مَجِٞمَٕم٤ًم 

ِذي ُيْٛمٜمَُع ُِمٜمُْف ذِم اعَمَٕم٤مِدِن اًمٔم٤َّمِهَرِة  :َوإىِْمَٓم٤مُع مَتِْٚمٞمٍؽ        ٤ٌَمـمِٜم٦َِم   َوذِم ضَمَقاِزهِ ، َوُهَق اًمَّ ذِم اًم

نِ  َٓ ِمِذيِّ  يَماَلِم  [مَحُْؾ ] َوإَِذا َصحَّ َهَذا َيِّمحُّ   :ُت  ىُمْؾ ، ( ىَمْق   قَمغَم إىِْمَٓم٤مِع اإِلْروَم٤مِق افِسْ

َـّ إىِْمَٓم٤مَع اإِلْروَم٤مِق ] َقاِرِع َواعَمَ٘م٤مقِمِد َيْٛمٜمَعُ   [ًَمِٙم ُه َُم٤مَداَم ُُمـْرشَمِٗمَ٘م٤ًم  اعَمْٕمُروَف ذِم اًمِمَّ              هَمػْمَ

َٓ ُيْٛمَٚمُؽ ، سمِِف  ـْ ، ا مُمَْتٜمٌِع ذِم اعَمَٕم٤مِدِن اًمٔم٤َّمِهَرِة ذَ َوُِمْثُؾ هَ  ،َوإِْن يَم٤مَن  ُد اًمتَّْٛمِٙملِم ُِم ٤م جُمَرَّ َوَأُمَّ

ـْ هَمػْمِ إِْذِن اإِلَُم٤مِم ، هَمػْمِ َُمٜمٍْع  ُف ضَم٤مِئٌز ُِم َٟمَّ
ِٕ َُمْٕمٜمَك ًمإِِلىْمَٓم٤مِع ومِٞمِف :  َٓ َيْٛمَتٜمُِع َو َٓ   .وَمَٝمَذا 

                                                 

 . (3/58)اًمًٜمـ   ذم()

  . (5/81): إم  (187 )  خمتٍم اعمزين()

 . (499 - 7/498 ) احل٤موي:  يٜمٔمر ()

 . (س)و (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (اًمتٛمٙمـ  ) : (ك)ذم  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()
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ْؾَعةِ َوَأْوَرَد        ـُ افرِّ ِل سم٤ِمحلَِدي٨ِم ذِم اُْمتِٜم٤َمِع اإِلىْمَٓم٤معِ اْب َٓ ؾْمتِْد
ِٓ َتَٛمُؾ َأْن  ، قَمغَم ا ُف حُيْ  َأٟمَّ

ِلر   َُم٤م وَمَٕمَٚمُف َأْو َأَراَدهُ  صَيُٙمقَن اُْمتِٜم٤َمُع اًمٜمٌَّ
ِ
ـْ إُِْمَْم٤مء ُف ىَمِٚمٞمٌؾ َيِٚمٞمُؼ  :ُِم ُـّ َأٟمَّ ُف يَم٤مَن َئُم َٟمَّ

ِٕ  

ُف يَمـثػٌِم : وَمَٚمامَّ ىِمٞمَؾ ، سمَِح٤مِل اعُمْٕمٓمِل  َؽ أَ إِٟمَّ ًَ  .  ومـَاَل َيُدلُّ قَمغَم َُمـْٜمِع اإِلىْمَٓم٤مِع ُُمْٓمَٚمَ٘م٤مً  :ُْم

ضَْمِؾ َذًمَِؽ        ِٕ ُف  اؾِِعلُّي َأْرَدوَمُف  - َواهللُ َأقْمَٚمؿُ - َوَأضَمـ٤مَب سمِـ٠َمٟمَّ                      ،   ذِم اعَمْٕمٜمَكافشَّ

جَيُقُز َأْن ُيْ٘مطِ : سمَِ٘مْقًمِِف َوافَؼايِض َأُبقافطَّقِِّب  َٓ ُف  ْٚمَٓم٤مُن َأطَمَدًا عَ إِنَّ اًمٜم٤َّمَس َأمْجَُٕمقا قَمغَم َأٟمَّ ًُّ  اًم

 وَمَٞمْجَٕمَٚمفُ 
ِ
ِه  َُمَِم٤مِرَع اعَم٤مء ـْ هَمػْمِ ـَ اعَمَٕم٤مِدِن اًمٔم٤َّمِهَرِة ، َأطَمؼَّ هِب٤َم ُِم َٓ ُيْ٘مٓمُِع ؿَمْٞمَئ٤ًم ُِم . وَمِٚمَذًمَِؽ 

ـَّةِ  ذِم افَبَغِقيُّي َوىَم٤مَل        ِح افسُّي     َأْي ؾَم٠َمًَمُف َأْن : اؾْمَتْ٘مَٓمَع  : / أ 106/ ُه  ىَمْقُل ) :  َذْ

. ُيْ٘مٓمَِٕمُف 

ـَ إََراكِ ىَُم٤م حُيْؿَ  نَّ أَ َأَراَد سمِِف : َُم٤ممَلْ شَمٜمَْٚمُف َأظْمَٗم٤مُف اإِلسمِِؾ : َوىَمْقًُمُف        ـْ  : ُِم  َُم٤مسَمُٕمَد قَم

ةِ ح  رْضَ
قْمِل   ٌُْٚمُٖمُف اإِلسمُِؾ إَِذا ُأْرؾِمَٚم٧ْم ذِم اًمرَّ َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأنَّ اًمَٙمأَل  َوومِٞمفِ ، اًمِٕماَمَرِة وَماَل شَم

ُيْٛمٜمَعُ  َٓ قْمَل ذِم هَمػْمِ اعمِْٚمِؽ  َواًمرَّ
َت٠مصمَِر سمِفِ ،   ًْ طََمٍد َأْن َي

ِٕ ـَ  ،َوًَمْٞمَس  ضُمِؾ ُِم ٤م َُم٤م ذِم ُِمْٚمِؽ اًمرَّ  َأُمَّ

  .ًَمُف َُمٜمُْٕمُف  : وَمَٛمْٛمُٚمقٌك   إََراِك َواًمَٙمأَلِ 

َ ًَمُف َأنَّ احلؼَّ ذِم ظِماَلومِفِ : َوذِم احلَِدي٨ِم        ٌَلمَّ  صُمؿَّ شَم
ٍ
  :َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأنَّ احل٤َميِمَؿ إَِذا طَمَٙمَؿ سمٌَِمء

ُه  َِل ، قَمَٚمْٞمِف َردُّ  اًمِٕمدر صوَم٢مِنَّ اًمٜمٌَّ
ِ
ُف يَم٤معَم٤مء ـْ إىِْمَٓم٤مقِمِف سَمْٕمَد َُم٤م ُأظْمٌـَِر َأٟمَّ  . ( َرضَمَع قَم

ـْ         َبْرَ َأىْمَٓمَع  صَأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ))  :بَأْشاَمَء بِـِْت َأيِب َبْؽرٍ َوقَم ً  َٟمُخ افزُّي َٓ  ))  .

يَم٤معَمَٕم٤مِدِن اًمٔم٤َّمِهَرِة وَمُٞمِْمٌُِف ،  ًمٜمَّْٗمعِ ا طَم٤مرِضُ اًمَٕملمِ اًمٜمَّْخُؾ َُم٤مٌل فَم٤مِهُر  ) :  اخَلطَّايِبُّي ىَم٤مَل       

ِذي ُهَق ؾَمْٝمُٛمُف  ـَ اخلُُٛمِس اًمَّ اَم َأقْمَٓم٤مُه َذًمَِؽ ُِم    .(َأْن َيُٙمقَن إِٟمَّ

                                                 

          (1)(  8/ 278-279).   

 سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم إىمٓم٤مع  ،  يمت٤مب اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء،  ( 3/507 ) ذم ؾمٜمٜمف  أظمرضمف أسمق داود()

 . (3069) ، ح  (551)، وصححف إًم٤ٌمين ذم ؾمٜمـ أيب داود  ( 3064)، ح إرولم 
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ْوَر سم٤ِمعَمِديٜم٦َمِ  ص َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ )) َوُروَي        ـَ اًمدُّ                       َوُروَي  ، ()( ( َأىْمَٓمَع اعُمَٝم٤مضِمِري

٤مءَ ص َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ )) ًَ ـَ اًمٜمر َث ُدوُر اعُمَٝم٤مضِمِري ًُمقا ،  ((  َأَُمَر َأْن شُمَقرَّ           َهَذا  َوشَم٠َموَّ

ُف َأىْمطَ : َأطَمُدمُه٤م ، قَمغَم َوضْمَٝملِم   [اإِلىْمَٓم٤معَ ] وُر اوا ومِٞمَٝم٤م وَمَتِّمػمَ نُ ُهْؿ اًمَٕمْرَص٦َم ًمَِٞم٥ْم عَ َأٟمَّ ًمدُّ

ٌَفُ  ،ُِمْٚمَٙم٤ًم هَلُؿ ٤مَء ظُمُّمقَص٤ًم ُيِْمٌُِف َأْن َيُٙمقَن ضَمَٕمَؾ َٟمِّمٞم ًَ ـَ اعمػَِماِث ذِم نَّ  َوشَمْقِريُثُف اًمٜمر  ُِم

وِر  ـَ اعَمّْمَٚمَح٦ِم عم٤َِم رَ اًمدُّ   .َأى ذِم َذًمَِؽ ُِم

٦ِم ال َأنَّ اإِلىْمَٓم٤مَع يَم٤مَن قَمغَم ؾَمٌِٞمؾِ : َواًمث٤َّميِن          اَدْرَوِزيُّي  َأُبق إِْشَحاَق َوإًَِمٞمِف َذَه٥َم  ] قَم٤مِريَّ

ْوضَم٤مِت قَمغَم ؾَمٌِٞمؾِ ،  يَم٧ْم سَمْٕمَدُهؿ ذِم َيِد اًمزَّ                يَماَم يَم٤مَٟم٧ْم ُدوُر  [اإِلْروَم٤مِق  وَمؽُمِ

ِِل  ٤مِئِف سَمْٕمَدُه  صاًمٜمٌَّ ًَ
. َوطُمَجُرُه ذِم َأْيِدي ٟمِ

ـْ        ـِ ُظَقْقـَةَ َوحُيَْٙمك قَم ُف ىَم٤مَل ُشْػَقاَن ب ٤مءُ :  َأٟمَّ ًَ
ِلر  يَم٤مَن ٟمِ   ومِـل َُمْٕمٜمَك صاًمٜمٌَّ

اِت  ْٙمٜمَك، اًمـُٛمْٕمَتدَّ ًُ ِة اًم ٌُُٞمقِت َُم٤م ،َوًمِْٚمُٛمْٕمَتدَّ َـّ ؾُمْٙمٜمَك اًم ـَ   وَمَجَٕمَؾ هَلُ ـَ ، قِمِْم َيْٛمِٚمْٙم َٓ َو

.  َوىَمْد َأـَمْٚمٜم٤َم  ، اخَلطَّايِبِّ  نِ  عَ افَبَغِقيُّي َذيَمَرُه ، ِرىَم٤مهَب٤م 

                                                                                                                                               

 . ( 3/451 ) ُمٕم٤ممل اًمًٜمـذم  ()

  .(151)ؾمٌؼ خترجيف ص   ()          

               سم٤مب ذم إطمٞم٤مء ، يمت٤مب اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء ،  (  3/512 ) ذم ؾمٜمٜمف  أظمرضمف أسمق داود()

، يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات  ، سم٤مب  (6/258) ، وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  (3075 ) ، ح اعمقات

، وصححف إًم٤ٌمين ذم ؾمٜمـ أيب داود  (11876)ُم٤مضم٤مء ذم شمقري٨م ٟم٤ًمء اعمٝم٤مضمريـ ظمٓمٓمٝمـ سم٤معمديٜم٦م ، ح 

 . (3080)، ح  (553)

   .(م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ٟمّمٞمٌٝمؿ  ) : (ك)ذم  ()         

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (آروم٤مق ) : (ك)ذم  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . ( 4/414 )  ذح اًمًٜم٦م()
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خِ   َٓ   َويَمَذًمَِؽ ُهقَ ، َف ومِٞمِف قِمٜمَْدَٟم٤م َٓ َوَهَذا احلُْٙمُؿ َوُهَق اُْمتِٜم٤َمُع إىِْمَٓم٤مِع اعَمَٕم٤مِدِن اًمٔم٤َّمِهَرِة 

ًْمٜم٤َم يَماَلَم ، مَلْ َأَر َأطَمَدًا ُِمٜمُْٝمْؿ ىَم٤مَل سمَِجَقاِزِه  ، اَدَذاِهِب إَْرَبَعةِ قِمٜمَْد سَمِ٘مٞم٦َِّم  َ ضَْمِؾ َذًمَِؽ َأوَّ
ِٕ َو

ِمِذيِّ   اَدافِؽِقَّةِ َوقِمٜمَْد ،  َُمِْمُٝمقٌر  ِاحَلـَابَِؾةَوقِمٜمَْد  ،  َواًمٜمَّْ٘مُؾ ومِٞمَٝم٤م قِمٜمَْدَٟم٤م ، افِسْ

 ،  هَمِزيٌر َواحَلـَِػقَّةِ 

ـْ يُمُت٥ِم  افَؽادِم  ِو اُدِحقطِ َرَأْيُتُف ذِم  سم٠َِمنَّ   ِافَؼايِض َأُبق افطَّقِّبَواؾْمَتَدلَّ ،  احَلـَِػقَّةِ  ُِم

 وَمَٞمْجَٕمُؾ 
ِ
ْٚمَٓم٤مُن َأطَمَدًا َُمَِم٤مِرَع اعَم٤مء ًُّ جَيُقُزَأْن ُيْ٘مٓمَِع اًم َٓ ُف  ِٚمٛملَم َأمْجَُٕمقا قَمغَم َأٟمَّ ًْ  َأطَمؼَّ هِب٤َم هُ اعُم

هِ  ـْ هَمػْمِ ـَ اعَمَٕم٤مِدِن اًمٔم٤َّمِهَرةِ :  ُِم َٕمُف ؿَمْٞمَئ٤ًم ُِم
جَيُقُز َأْن ُيْ٘مٓمِ َٓ  .   وَمَٙمَذا 

       

                                                                                                                                               

 . ( 3/458 )  ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ()

   .(8/320)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (1)

 . (8/164): اعمٖمٜمل  (16/94)إلٟمّم٤مف   ا: يٜمٔمر ()

  . (3/955): قم٘مد اجلقاهر اًمثٛمٞمٜم٦م  (6/159)ًمذظمػمة   ا:  يٜمٔمر ()

 . (6/433)ًمدر اعمخت٤مر  ا()

يمت٤مب اعمحٞمط اًمؼمه٤مين ًمإلُم٤مم حمٛمقد سمـ اًمّمدر اًمًٕمٞمد اسمـ ُم٤مزه ، وهق يمت٤مٌب مجع ومٞمف  : ًمٕمؾ اعمراد  (5)          

ُم١مًمٗمف يمت٥م فم٤مهر اًمرواي٦م اًمًت٦م ويمت٥م اًمٜمقادر واًمٜمقازل واًمقاىمٕم٤مت واًمٗمت٤موى ، واًمٙم٤مذم واعمٜمت٘مك 

   [   .(105-1/90)ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ اعمحٞمط اًمؼمه٤مين : يٜمٔمر ].  ًمٚمح٤ميمؿ اًمِمٝمٞمد ، واعمًٌقط ًمٚمنظمز 

 حمٛمد سمـ أمحد اعمروزي ، وزم ىمْم٤مء سمخ٤مرى ، ىُمتِؾ                 يمت٤مب اًمٙم٤مذم ًمٚمح٤ميمؿ اًمِمٝمٞمد:  ًمٕمؾ اعمراد (6)          

.                  هـ ، وهق يمت٤مب اظمتٍم ومٞمف يُمت٥م حمٛمد سمـ احلًـ  اًمًت٦م : اعمٕمرووم٦م سمٙمت٥م فم٤مهر اًمرواي٦م 334ؾمٜم٦م 

      [ .    (268-1/266)ُمّم٤مدر اًمدراؾم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م : يٜمٔمر  ]

    .(5/349): هن٤مي٦م اعمحت٤مج  (2/482)حتٗم٦م اعمحت٤مج : يٜمٔمر  (7)          

 .(5/349): هن٤مي٦م اعمحت٤مج  (2/482)حتٗم٦م اعمحت٤مج : يٜمٔمر   (8)        
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ابُِؼ بَِؼْدِرَحاَجتِِف  () َكْقُؾفُ  َؾنِْن َضاَق  ): ىَم٤مَل  َم افسَّ ظِماَلَف  شَمْ٘مِديُٛمفُ  ،(ُؿدِّ َٓ    

اؾِِعلُّي ىَم٤مَل  ، ومِٞمفِ  َتِحؼُّ اًمتَّْ٘مِديَؿ  َوسم٠َِمِي  ) : افرَّ ًْ ُم  ،ىَمْدٍر َي ُف َيَتَ٘مدَّ ٤ٌَمَرُة َأيْمَثِرِهؿ َأٟمَّ  قِم

ٌَٞمرٜمُقا َأنَّ اعَمْرقِملَّ طَم٤مضَم٦ُم َيْقٍم َأْو ؾَمٜم٦ٍَم ؟ وَمَٚمامَّ مَلْ َيِْمِػ ، سم٠َِمظْمِذ ىَمْدِر احل٤َمضَم٦ِم            ،َذًمَِؽ  َومَلْ ُي

ضُمقُع ومِٞمِف إمَِم اًمُٕمْرِف  :  اإِلَمامُ ىَم٤مَل  َُْمَث٤مًمِفِ ، اًمرُّ ِٕ .   ( وَمَٞم٠ْمظُمُذ َُم٤مشَمْ٘مَتِْمٞمِف اًمـَٕم٤مَدُة 

ٌََّف        ـُ َوَٟم ْؾَعةِ  اب ُف َُم٤م َداَم ذِم َذًمَِؽ اعَمْجِٚمِس افرِّ هُ ،  قَمغَم َأٟمَّ َف يَم٤مَن هَمػْمُ            وَم٢مِْن ىَم٤مَم َواْٟمٍَمَ

ٌََؼ سَمْٕمَدُه َأطَمؼَّ سمِفِ  ـْ ؾَم ٌََّف  ، َو٤ًم ْي َُم٤ممَلْ َيُ٘مْؿ أَ  مِمَّ  اًمتَّْ٘مِديَؿ ُهٜم٤َم سم٤ِمًمتَّْ٘مِديِؿ ذِم جَمِْٚمِس  اإِلَمامُ َوؿَم

. اًمَ٘م٤ميِض َواعُمْٗمتِل َواًمَٕم٤ممِلِ 

َد        ـٍ ىَمِرْي٥ٍم  )  اإِلَمامُ َوشَمَردَّ َُم٤مُن َوُهَق ،  ومِٞماَم إَِذا اؾْمَتَٗم٤مَد َٟمْٞماَلً َٟم٤مِدَرًا ذِم َزَُم َأْو ـَم٤مَل اًمزَّ

                  َومَلْ َيْذيُمْر ذِم  ، ( َوَٟمْٞمُٚمُف َأْرَزاٌق ، َوَأُْمُر اعَمْٕمِدِن ِووَم٤مٌق : َهْؾ ُيْزقَم٩ُم ؟ ىَم٤مَل ، حَمُْروٌم 

ِح  ْ َٓ  افؼَّ ْوَضةِ  َو ُف َي٠ْمظُمُذ َُم٤م ؿَم٤مَء افرَّ .  َأٟمَّ

       

                                                 

: حتٗم٦م  (14/399)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر ].        أي احل٤مصؾ ، وُم٤م أص٤مسمف اعمرء ُمـ اًمٌمء : اًمٜمَْٞمُؾ  ()          

  [ . (2/504): ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (2/482)اعمحت٤مج 

    .(2/277)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (2)

                .(6/229): اًمٕمزيز  (2/584)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم :  يٜمٔمر (3)

 . ( 2/584 )  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: ( 229 /6 ) اًمٕمزيز ()

 . (8/306)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  : يٜمٔمر  (5)

   .(8/306)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  :  يٜمٔمر (6)

 .سمتٍمف يًػم  ( 327-8/326) هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (7)          

 ُم٘مدار  ]

 شم٘مديؿ 

 [اًم٤ًمسمؼ 
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٤مِب  )  : افَغَزايِلِّ ذِم ىَمْقِل   افتَّْذكِقِب َوذِم  ًَّ ٌَْؾ ُق اًم ُيْزقَم٩ُم ىَم َٓ                        إمَِم َُمْقِوٍع 

 َوـَمرِ 
ِ
اؾِِعلُّي ىَم٤مَل ،  ( هِ ىَمَْم٤مء ـْ َأظْمِذِه َُم٤مؿَم٤مَء  ) : افرَّ  ، َوُهَق َوضْمٌف ،  (َيْ٘مَتِ  مَتِْٙمٞمٜمَُف ُِم

.  وَم٢مَِذا َصحَّ َهَذا َص٤مَرِت إَْوضُمُف صَماَلصَم٦ًم 

                         َوُهَق ىَمْقُل :   (َضَؾَب ِزَياَدًة َؾإََصحُّي إِْزَظاُجُف   نْ َؾنِ  ): ىَم٤مَل       

َحُف  ، إِْشَحاَق  َأيِب  ُه افطَّقِِّب  َأُبق/ ب 106/يِض افَؼاَوَصحَّ وَم٢مِنَّ قُمُٙمقوَمُف قَمَٚمْٞمِف ،  َوهَمػْمُ

ِر  ةُ ، َواًمتَّْحقِيِط اعَم٤مٟمِِع ًمِْٚمَٖمػْمِ ، يَم٤مًمتََّحجُّ  احل٤َمضَم٦ِم  َواًمَٗمْرُق سَمْٞمٜمُُف َوسَملْمَ َُمَ٘م٤مقِمِد إؾَْمَقاِق ؿِمدَّ

 . إمَِم َٟمْٞمِؾ اعَمَٕم٤مِدنِ 

ُف إََصحُّ  : اجُلْرَجايِنُّي َوىَم٤مَل  - ًمث٤َّميِن اوَ        ُيـْزقمـ٩َُم : ًمَِ٘مْقًمِِف :  - إِٟمَّ ـْ ؾَمٌـََؼ  )) : صَٓ َُم

ٌَْؼ إًَِمْٞمِف وَمُٝمَق َأطَمؼُّ سمِفِ  إمَِم َُم٤ممَلْ  ًْ    .( ( ُي

٤مِرِع َوَُمَ٘م٤مقِمِد ،   (َؾَؾقَجاَءا َمَعًا ُأْؿِرَع دِم إََصحِّ  ): ىَم٤مَل        يَماَم ذِم اًمِمَّ

َتفِ : َواًمث٤َّميِن  ) ، إؾَْمَقاِق  ـْ َيَراُه َأْح ، ُد اإِلَُم٤مُم ــجَيْ ُم َُم سم٤ِمًمتََِّمٝمـِل، قَّ ـَوَأَح  َوَج ـَوُيَ٘مدر َٓ  

                                                 

ـمٌ٘م٤مت :  يٜمٔمر  ]   .شمٕمٚمٞمٌؼ قمغم اًمقضمٞمز ، أًمٗمف اإلُم٤مم اًمراومٕمل ، ذم جمٚمد ًمٓمٞمػ : اًمتذٟمٞم٥م  () 

 [  . ( 33 ) اخلزائـ اًمًٜمٞم٦م:  (2/77)اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ أيب ؿمٝم٦ٌم 

 . (197 )  اًمقضمٞمز()

  .سمتٍمف  (6/230)اًمٕمزيز  (3)

 . (م) اعمٓمٌقع و، واعمث٧ٌم ُمـ (وم٢مذا  ) : (ك) ذم (4)          
 

   .(2/278) ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم (5)          

  .(126)شم٘مدم خترجيف ص  (6)         

   .(2/278)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (7)
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ُؿ سَمْٞمٜمَُٝماَم احل٤َمِصَؾ  َأٟمَّفُ : َواًمث٤َّمًم٨ُِم  ًِ ـْ َيْ٘م  .  (َيٜمِّْم٥ُم َُم

٤ٌَمَرُة        ـْ َيٜمُقُب قَمٜمْفُ  َيٜمِّْم٥ُم  ):  ذِم َهَذا اًمَقضْمِف  اإِلَمامِ َوقِم              ىَمْدرَ  ذُ ُخ  َوَي٠مُم٤م ،اًمَ٘م٤ميِض َُم

َت٤مضَم٤مِن إًَِمْٞمِف  َُم٤م ُؿ سَمْٞمٜمَُٝماَم :حَيْ ًَ َٓ وَمْرَق سَملْمَ اًمَ٘م٤ميِض َواإِلَُم٤مِم  ، (  وَمُٞمْ٘م ُف         وَم٤مؾْمَتَٗمْدَٟم٤م ُِمٜمُْف َأٟمَّ

ٌََّف قَمغَم ، ذِم َذًمَِؽ  اَم شَمُٙمقُن إِ َ ) َوَٟم ؾْمتِٜم٤َمسَم٦َم إِٟمَّ ِٓ قَم٤ًم ذَ َأنَّ ا َت٠مضِمَرا ، ا َوضَمَد ُُمَتؼَمر ًْ ، َوَرِوَٞمـ٤م سم٠َِمْن َي

ُ اًمُ٘مْرقَم٦ُم  َّٓ وَمَتَتَٕملمَّ   .  (َوإِ

ـُ َوَٟمٌـََّف        ْؾَعةِ  اب ٤ٌَمطَم٤مِت افرِّ ْزَٟم٤م اًمتَّْقيِمٞمَؾ ذِم اعُم اَم َيتِؿُّ اًمَقضْمُف اًمَث٤مًم٨ُِم إَِذا ضَمقَّ ُف إِٟمَّ ،  قَمغَم َأٟمَّ

٤ٌَمطَم٤مِت : ىَم٤مَل  قُزاإِلضَم٤مَرةُ  َوإِْن ىُمْٚمٜم٤َم سمَِجَقاِز اًمتَّْقيِمٞمِؾ ذِم اعُم دَمُ َٓ                      يَماَم َأضَم٤مَب سمِِف  :َو

ـُ  جٍّي  اب ـَ اًمتَّّْمِقيُر سمَِح٤ملِ :  ـَ ِع  شَمَٕمٞمـَّ اؾِِعلُّي قَمغَم َُم٤مىَم٤مًَمُف  َوإؿَْمَٝمرُ ، ُوضُمقِد اًمتَّؼَمُّ  :               افرَّ

َوَووـَٕمـََٝم٤م ، ؾَمَقاًء يَم٤مَٟم٤م َي٠ْمظُمَذاِن ًمِْٚمَح٤مضَم٦ِم َأْم ًمِٚمترَج٤مَرِة ،  إـِْماَلُق إَْوضُمِف اًمثَّاَلصَم٦ِم )

                    : ىَم٤ُمًمقا :وَم٢مِنَ ْيَم٤مَٟم٤م َي٠ْمظُمَذاِن ًمِٚمترَج٤مَرةِ ،  ومِْٞماَم إَِذا يَم٤مَٟم٤مَي٠ْمظُمَذاِن ًمِْٚمَح٤مضَم٦ِم افِعَراِؿُققنَ 

ٌِْؼ ُأىمـِْرعَ وَم٢مِ ،  سَمْٞمٜمَُٝماَم  هُي٤َمَي٠مُ  ًَّ .  ( ْن شَمَِم٤مطمـ٤َّم ذِم اًم

                                                 

  .(6/229)اًمٕمزيز  (1)

 . (8/307) هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م (2)         

   .سمتٍمف يًػم  (8/308 ) هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م (3)

  .(2/584) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلمسمتٍمف :   (6/229 ) اًمٕمزيز (4)         

:  (15/117)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر ].   أي ُيتٗمؼ قمغم أُمر يؽماوقن سمف  : ُمـ اعُمٝم٤مي٠مة : ُمٕمٜمك هي٤مي٠م  ()

 [ . (1002)اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط 
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َٓ ؟ اَداَوْرِديُّي َوَذيَمَر        ْٚمَٓم٤مِن َٟمَٔمٌر ومِٞمَٝم٤م َأْو  ًُّ ُف َهْؾ ًمِٚم ٌَٜمِل قَمغَم َأٟمَّ                َأنَّ اخِلاَلَف َيٜمْ

ُه ؟ ، َوهَلُؿ ومِٞمَٝم٤م َوضْمَٝم٤مِن  ُف َهْؾ ُيْزقَم٩ُم اًمَٕم٤ميِمُػ قَمَٚمْٞمَٝم٤م إَِذا مَلْ َيْٛمٜمَْع هَمػْمَ َويَمَذا اًمَقضْمَٝم٤مِن ذِم َأٟمَّ

ٌْٜمِٞمـ٤َّمِن قَمغَم إَْصِؾ اعَمْذيُمقِر  ُه وَمٞمـُْٛمٜمَُع ىَمْٓمَٕم٤ًم ، َُم ٤م إَِذا َُمٜمََع هَمػْمَ .  َأُمَّ

       

ـَ اعَمَٕم٤مِدِن اًمٔم٤َّمِهَرِة  : َؾْرعٌ        َت٤مُج إمَِم َبعُّي ادِْؾُح افَج ُِم حَيْ َٓ                    ، طَمْٗمٍر   إَِذا يَم٤مَن فَم٤مِهَرًا 

     . َوَأْحَجاُر افـُّيقَرةِ ،   َواَدَدرُ  ، َواجِلصُّي  ،َوافُؽْحُؾ ، اَدائِلُّي  ادِْؾُح  َو

ٌَغمُّ : َل يَوِق        اجلَ
إَِذا َأطْمَقَج  وطمـُِٛمـَؾ قَمغَم َُم٤م،  ٌ  سَم٤مـمِٜم٦َم :َواجِلصُّ ، َواًمُٙمْحُؾ ،   

 . إمَِم طَمْٗمرٍ  إفِْمَٝم٤مُرَه٤م

٤مطِمِؾ َُمْقِوٌع إَِذا طُمِٗمَر  ): َؾْرٌع        ًَّ               ؾِمٞمَؼ اعَم٤مُء إًَِمْٞمِف طَمَّمَؾ ُِمٜمْفُ وَ ًَمْق يَم٤مَن سمُِ٘مْرِب اًم

َنَّ اعَمْ٘مُّمقَد ُِمٜمَْٝم٤م َُم٤مَل َف ، ُِمْٚمٌح  ِٕ ـَ اعَمَٕم٤مِدِن اًمٔم٤َّمِهَرِة :  َوًمإِِلَُم٤مِم ، َئْمَٝمُر سم٤ِمًْمَٕمَٛمِؾ  ْيَس ُِم

                                                 

  .(500-499 /7)  احل٤موي: يٜمٔمر ()

:  (  778 )  اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط:يٜمٔمر ]           .ُم٤م يقوع ذم اًمٕملم ًمالؾمتِمٗم٤مء أو ًمٚمزيٜم٦م: اًمٙمحؾ  () 

 [ . (429)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 

 : (3/152)ًم٤ًمن اًمٕمرب :يٜمٔمر ]. وهق ُمـ ُمقاد اًمٌٜم٤مء ، ُم٤م شُمٓمغم سمف اًمٌٞمقت ُمـ اًمٙمٚمس: اجِلص () 

 .  [(124)اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط 

 اعمّم٤ٌمح : (14/38)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  ].        رُمؾ خي٤مًمٓمف اًمٓملم اًمٚمزج اًمذي ٓ : اعَمَدر  () 

 .  [(463 )اعمٜمػم

 اعمٕمجؿ : (515)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم :يٜمٔمر ]  .طمجر يمٚمز يًتٕمٛمؾ ذم اًمٌٜم٤مء واًمٓمالء : طمجر اًمٜمُّقَرة  () 

 .  [(962 )اًمقؾمٞمط 

 . (2/584 ) : روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم (6/231): اًمٕمزيز  (4/497 )اًمتٝمذي٥م : يٜمٔمر  ()

أُمثٚم٦م اعمٕم٤مدن ]

 [اًمٔم٤مهرة 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ـْ طَمَٗمَرَه٤م َوؾَم٤مَق اعَم٤مَء إًَِمْٞمَٝم٤م َوفَمَٝمَر اعمِْٚمُح مَ  ،إىِْمَٓم٤مقُمَٝم٤م   ،  ( يَماَم ًَمْق َأطْمَٞم٤م َُمَقاشَم٤مً ، يَمَٝم٤م َل َوَُم

 ُِمٜمُْف طَمتَّك َيُٙمقَن يَم٤معَمْٕمِدِن اًمٔم٤َّمِهِر ، َوَهَذا اْٟمتَِٗم٤مٌع سم٤ِمعَمْقِوِع 
ٍ
 .َوًَمْٞمَس اؾْمتِْخَراَج َرء

  امِ ـــاإِلمَ اَرُة َب َوعِ ، ٍة َيٜمُْ٘مُص ُِمْٚمُحَٝم٤م مَلْ ُيْٛمَٚمْؽ َح إِْن يَم٤مَن سمُِ٘مْرِب مَمَْؾ  :  اإِلَمامُ َوىَم٤مَل       

ـِ ، ُُمِْمِٙمَٚم٦ٌم ذِم َذًمَِؽ  ـِ َوقَم ٤ٌَمرَ  حَيْلَ  اب
ُف وَمِٝمَؿ ُِمٜمَْٝم٤م اقْمتِ ، اًمـِٛمْٚمَح  اًمـَ٘مّْمِد عمِْٚمِٙمفِ  َأٟمَّ

ـْ هَمػْمِ  ُْمٜم٤َمُه قَم  . اإِلَمامِ َواعُمْٕمَتَٛمُد اعَمٜمُّْمقُص َُم٤م ىَمدَّ

َط قَمغَم َهَذا اعَمْٕمِدنِ )  : افَقِشقطِ  ذِم افَغَزايِلُّي ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ        ٌََؼ َواطِمٌد َوطَمقَّ               ًَمْق ؾَم

َٙمٜم٤ًَم : َوسَمٜمَك : - َيْٕمٜمِل اًمٔم٤َّمِهَر -  ًْ ُف َأَراَد َُم َيْٛمِٚمُٙمفُ ، َوَزقَمَؿ َأٟمَّ َٓ ُف                                     ، ( وَم٤مًمٔم٤َّمِهُر َأٟمَّ

ِذي ضَمَزَم سمِِف ،   َهَذا إؿَِم٤مَرٌة إمَِم ظِماَلٍف افَغَزايِلِّ وَمَ٘مقُل  اؾِِعلُّي َواعَمْٕمُروُف اًمَّ ُه  افرَّ             َوهَمػْمُ

ٌُْ٘مَٕم٦مَ  َٓ َيْٛمِٚمُؽ اًم ُف  ٤مِد ىَمّْمِدِه  : َأٟمَّ ًَ اؾِِعلُّي ، ًمَِٗم   .قَمَدِم اعمِْٚمِؽ   َٟمصَّ قَمغَم َوافشَّ

                                                 

 . (6/230): اًمٕمزيز   (2/584 )  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم()

  .(8/309)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر   (7)

 

هـ  ، شمٗم٘مف سم٤مًمٖمزازم 476هقحمٛمد سمـ حيٞمك سمـ ُمٜمّمقر اًمٜمٞم٤ًمسمقري ، يٙمٜمك أسم٤م ؾمٕمٞمد ، وًمد ؾمٜم٦م  ()

س سمٜمٔم٤مُمٞم٦م ٟمٞم٤ًمسمقر وٟمٔم٤مُمٞم٦م هراة ،  ًمف  ،                                 (اعمحٞمط ذم ذح اًمقؾمٞمط)وأيب اعمٔمٗمر اخلقاذم ، درَّ

:  (28-7/25)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر  ].  هـ 548، ىمتؾ ؾمٜم٦م  (اإلٟمّم٤مف ذم ُم٤ًمئؾ اخلالف )و 

 [ . (2/316): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي  (326-1/325)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم 

()  (4/230) . 

 . (2/584): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  ( 6/231 )  اًمٕمزيز()

 . ( 5/81 )  إم()
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ـُ َوىَمـ٤مَل        ْؾَعةِ  اْبـ افـرِّ
ْٟمتَِٗم٤معُ افَقِشقطِ إِنَّ يَماَلَم :   ِٓ ـَ ا ُف إَِذا َأُْمَٙم                        ،سماَِم سَمٜم٤َمهُ    ًَمَٕمٚمَّ

ـْ قَمَٚمٞمفِ ، يَماَم جَيُقُز إطِْمَٞم٤مُء قَمَروَم٦َم قَمغَم َوضْمٍف  ٌُْ٘مَٕم٦َم  :َوًْمَٞمُٙم ْٙمٜم٤َمُه اًم ـَ مَتِْٙملَم  إِْن َُمٚمَّ ِه ُِم  هَمػْمِ

ْٟمتَِٗم٤مِع  ِٓ . سماَِم َيُٙمقُن  ا

 : َٓ َيْٛمِٚمُؽ َذًمَِؽ : َوىَمْد ُيَ٘م٤مُل       
ِ
 َُمَع سَمَ٘م٤مء

ِ
 طَمؼر اًمُقىُمقِف :  َوإِْن ضَم٤مَز مَتَٚمُُّؽ قَمَروَم٦َم سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

 َٓ َنَّ قَمَروَم٦َم  ك ِٕ ًَ ُـّ اُن َف مَ َوَهَذا ىَمْد َيُٓمقُل اًمزَّ ، اًمُقىُمقِف ومِٞمَٝم٤م  طَمؼُّ ُيٜمْ             ، ُِمْٚمُٙمُف   ُئَم

ُه :َوهِلََذا َُمٜمَْٕمٜم٤َم وَمْتَح سَم٤مٍب إمَِم َدْرٍب هَمػْمِ َٟم٤مومٍِذ    . َوإِْن ؾَمدَّ

َـّ        َيْٛمٜمَعُ  ): ىَم٤مَل   اإِلَمامَ ًَمِٙم َٓ  َُمٜمَْٗمَٕمَتَٝم٤م مَلْ / أ 107/  إِْن َأطْمَدَث سمِٜم٤َمًء ذِم قَملْمٍ 

ْل سمِٜم٤َمؤُه  ـْ َهِذِه اعَمٜمَْٗمَٕم٦مِ : َوىِمٞمَؾ ًَمُف ، يـَُحقَّ َيْٛمٜمَُع َأطَمَدًا ُِم َٓ                َوَأْٟم٧َم َوُهْؿ ومِٞمَٝم٤م  ،سمِٜم٤َمؤَك 

عٌ  .  (  َذَ

ْؾَعةِ اَل      َق   ـُ افرِّ  قَمَروَم٦َم ، َوَهَذا َيْ٘مَدُح ومِٞماَم َذيَمْرَٟم٤مُه وَم٤مِرىَم٤ًم  : اب
ِ
                   ، َوَيُدلُّ جِلََقاِز إطِْمَٞم٤مء

ـْ َهِذِه اعَمَٕم٤مِدِن ذِم َأْرٍض َُمَٚمَٙمَٝم٤م  ِافتَّْفِذيبَوىَمْد طَمَٙمك ذِم : ىَم٤مَل  ُف إَِذا فَمَٝمَر َرٌء ُِم  َأٟمَّ

 
ِ
  : سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

ِ
سم٤ِمإِلطْمِٞم٤مء َٓ ـْ ُِمْٚمِٙمِف  ُف طَمَّمَؾ ُِم َٟمَّ

ِٕ  :                        َيْٛمِٚمُٙمُف ذِم َأَصحر اًمَقضْمَٝملِم : 

ـْ َُمْقِوٍع آظَمَر   ، سمَِٛمَدٍد ُِم
ِ
. سمِِخاَلِف اعَم٤مء

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (متٙمـ  ) : (ك)ذم  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ومٞمٜمٔمر  ) : (ك) ذم (6)          
 

  .(5/81 ) ٟمّم٤ًم إماًمِم٤مومٕمل ، واًمٜم٘مؾ ُمـ يمت٤مب : اعمراد سم٤مإلُم٤مم هٜم٤م   (1)

ٌع  أي  (2)           ـُ اًمراء ًمٚمتخٗمٞمػ :َذَ ٙمَّ ًَ :  (1/857)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر : يٜمٔمر]. ؾمقاء ، وشُم

  [ . (254)اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط 

          () ( 4/496 ) . 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

قَمك        ُف إَِذا َأطْمَٞم٤م َأْرَو٤ًم  اإِلَمامُ َوادَّ                   صُمؿَّ فَمَٝمَر هِب٤َم َُمْٕمِدٌن فَم٤مِهٌر :  اإِلمْج٤َمَع قَمغَم َأٟمَّ

ُف َيْٛمِٚمُٙمُف يَمِٛمْٚمِؽ إَْرِض  . َأٟمَّ

٤ٌَمـمِٜم٦َِم        َذ قَمَٚمٞمِف َداَرًا َوىَم٤مَل ) :َوىَم٤مَل ذِم اعَمَٕم٤مِدِن اًم َ َؿ قَمغَم َُمْٕمِدٍن َواختَّ ُف ًَمق قَمٚمَّ                      : إِٟمَّ

ُف َُمَقاٌت ىَمَّمَدُت إطِْمَٞم٤م َيْٛمِٚمُؽ اعَمْٕمِدنَ : َوىُمْٚمٜم٤َم ، ُه ءَ إِٟمَّ ـَ  :َٓ   :                      اَدْذَهِب  وَم٤مًمٔم٤َّمِهُر ُِم

ٌُْ٘مَٕم٦مَ  َيْٛمِٚمُؽ اًم َٓ ُف  .   ( َأٟمَّ

ْؾَعةِ َوَأظَمَذ        ـُ افرِّ ـْ َذًمَِؽ اب ِذي َأؿَم٤مَر إًَِمْٞمِف ذِم :  ُِم                              ،   افَقِشقطِ اخِلاَلَف اًمَّ

اؾِِعلُّي  َويَمَذا َتَٛمُؾ  ،َوومِٞمِف َٟمَٔمرٌ ، يَماَم ؾَمٜمَْذيُمُرُه  ، افرَّ ِذي ىَم٤مًَمُف : َأْن ُيَ٘م٤مَل   حُيْ                                    اإِلَمامُ اًمَّ

٤ٌَمـمِٜم٦َِم  َؾ َأُْمَرَه٤م  َوىَمدْ ، َوىَمْد قُمِرَف اخِلاَلُف ذِم ُِمْٚمِٙمَٝم٤م ، ذِم اعَمَٕم٤مِدِن اًم                               ، ؾَمٝمَّ

 ، ذِم اًمٔم٤َّمِهَرِة   افَقِشقطِ  َويَماَلمُ 
ِ
 .َومَلْ خُيَْتَٚمػ ذِم ُِمْٚمِٙمَٝم٤م سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

٤مٌن اعَمْٕمِدَن طَمتَّك ) : َؾْرعٌ        ًَ هِ  ًَمْق قَمَٛمَر إِْٟم ـْ هَمػْمِ             َزاَد َٟمْٞمُٚمُف مَلْ يـَِّمـْر َأطَمؼَّ سمِِف ُِم

٥ٌَِم قِماَمَرشمِفِ  ًَ  .  اُدَتَقيلِّ ىَم٤مًَمُف  ، ( سمِ

َذَهٍب  ): ىَم٤مَل        ـَ َّٓ بِِعاَلٍج  ُرُج إِ ْ َ َٓ ـُ َوُهَق َما 
،             َواَدْعِدُن افَباضِ

ةٍ  َٓ ُيْؿَؾُؽ بِاحَلْػِر َوافَعَؿؾِ  :َوكَِحاسٍ ، َوَحِديٍد  ، َوؾِضَّ                                 

ُؾ إًَِمْٞمِف : ُيْٛمَٚمُؽ : َواًمث٤َّميِن  ، يَم٤معَمْٕمِدِن اًمٔم٤َّمِهرِ  :  (دِم إَْطَفِر  ُيَتَقصَّ َٓ ُف  َٟمَّ
َّٓ سمَِٕمَٛمٍؾ  ِٕ إِ

                                                 

  . (8/323)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر  (4)   

  .( 8/323)  هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م (5)

          () (4/233) . 

 . اًمتتٛم٦م، واعمث٧ٌم ُمـ  ( ًمق ) زي٤مدة (ك) ذم (2)           
  

 . (828-2/827) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م )شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م  ()          

  . (2/278 )ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (4)         

 شمٕمريػ  ]

 اعمٕمدن 

،  اًم٤ٌمـمـ 

 ويمٞمٗمٞم٦م 

 [ُمٚمٙمف 
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ٌََف اعَمَقاَت  اَم َيْٛمِٚمُؽ قَمغَم َهَذا اًمَ٘مْقِل إَِذا ىَمَّمَد اًمتََّٛمٚمَُّؽ َوطَمَٗمَر طَمتَّك فَمَٝمَر  ) ،  وَم٠َمؿْم َوإِٟمَّ

رِ   ،اًمٜمَّْٞمُؾ  ٌَْؾ اًمٔمُُّٝمقِر ُهَق يَم٤مًمتََّحجُّ  .  ( َوىَم

َّٓ ذِم اًمَقؾَمطِ  َوإَِذا )       َع احلَْٗمُر َومَلْ ُيقضَمِد اًمٜمَّْٞمُؾ إِ ًَ سَمْٕمِض إـَْمَراِف مَلْ َيْ٘مَتٍِمِ   َأوْ  ،اشمَّ

ـْ طَمَقاًَمْٞمِف َُم٤م َيِٚمٞمُؼ سمَِحِريِٛمِف  ،إَِذا ىُمْٚمٜم٤َم سمِِف قَمغَم َُمْقِوِع اًمٜمَّْٞمؾِ  اعمِْٚمُؽ  ،  سَمْؾ َيْٛمِٚمُؽ َأْيَْم٤ًم ُِم

َوابُّ   انُ ــقَ ُف ومِٞمِف إَعْ ــِق َت ْدُر َُم٤م ــَوُهَق َق                         ِريٌع قَمغَم ـــَوُهَق شَمْػ ، ُروُه ــيَمَذا َذكَ ، َواًمدَّ

ـْ ضَم٤مَوَز َذًمَِؽ َوطَمَٗمَر مَلْ ُيْٛمٜمَْع َوإُِن َوَصَؾ إمَِم اًمُٕمُروِق ، َأنَّ احلَِريَؿ ُيْٛمَٚمُؽ             ،  (َوَُم

مَ  ُف ُيْٛمٜمَعُ  :َوضْمفٌ  ًَمٜم٤َم َوىَمْد شَمَ٘مدَّ   . َأٟمَّ

ِد ذِم افَؼايِض َأُبق افطَّقِِّب َوَذيَمَر        ـْ  اُدَجرَّ                   قَمغَم اًمَ٘مْقِل سمِِٛمْٚمِؽ اعَمْٕمِدِن َأيِب إِْشَحاَق قَم

فُ  اَم  َأٟمَّ .  هِ  َُم٤م ذِم ىَمَراِرطَمْٗمرِ َيْٛمِٚمُؽ إِٟمَّ

٤م َُم٤مضَم٤موَ ،  وَمَٚمُف ُِمٜمُْف إمَِم طَمْٞم٨ُم شَمَرَك : ِ َأُبق افطَّقِّب ىَم٤مَل        ُف  هُ رَ وَم٠َمُمَّ                       َوىَمُرَب ُِمٜمُْف وَم٢مِٟمَّ

ُيْٛمَٚمُؽ  .  ومِٞمِف ُل  َوًمُِٙمؾر َأطَمٍد طَمْٗمُرُه َواًمَٕمؿَ  ،َٓ

٤مسمُِؼ إمَِم َُمْقِوٍع ُِمٜمُْف َأطَمؼُّ سمِِف  )  :ىُمْٚمٜم٤َم وَم٢مَِذا       ًَّ ـُ وَم٤مًم
٤ٌَمـمِ ُيْٛمَٚمُؽ اعَمْٕمِدُن اًم وَم٢مِْن ـَم٤مَل ، َٓ

ٌََؼ ذِم اعَمَٕم٤مِدِن اًمٔم٤َّمِهَرِة َف ُُمَ٘م٤مُُمُف  . ذِم إِْزقَم٤مضِمِف َُم٤م ؾَم

                                                 

     .  (2/584): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  ( 6/230 ) اًمٕمزيز: يٜمٔمر  () 

     .(2/584) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم (6)  

    .(م)، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع و  (إقمٞم٤من ) : (ك) ذم (7) 

   .(6/231): اًمٕمزيز  (2/585 )روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (1)           

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ُمٚمؽ  ) : (ك)ذم  () 
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َٓ : َوىِمٞمَؾ        َنَّ ُهٜم٤َمَك  ِٕ ُيْزقَم٩ُم ىَمْٓمَٕم٤ًم :  ـُ إظَْمُذ ُدوْمَٕم٦مً  َٓ ،  وَماَل طَم٤مضَم٦َم إمَِم اإِلـَم٤مًَم٦ِم  ،ُيْٛمِٙم

٦ٍم  َّٓ سمَِٛمَِم٘مَّ حَيُّْمُؾ إِ َٓ ٤مسمُِؼ ، َوُهٜم٤َم  ًَّ َم اًم                         َوًَمِق اْزَدطَمَؿ اصْمٜم٤َمِن وَمَٕمغَم إَوضُمِف ، وَمُ٘مدر

تِل ُهٜم٤َمكَ  .    ( اًمَّ

ـِ  : َؾْرعٌ        ٤ٌَمـمِ ْٚمَٓم٤مِن إىِْمَٓم٤مقُمُف : ُيْٛمَٚمُؽ :  إِْن ىُمْٚمٜم٤َم  :إىِْمَٓم٤مُع اعَمْٕمِدِن اًم ًُّ                   ، ضَم٤مَز ًمِٚم

ُيْٛمَٚمُؽ يَماَم ُهَقإفَْمَٝمرُ  : َوإِْن ىُمْٚمٜم٤َم َٓ ِن  )  ،  َٓ ٤م ، وَمِٗمل ضَمَقاِز إىِْمَٓم٤مقِمَٝم٤م ىَمْق   :اعَمٜمْعُ : َأطَمُدمُهَ

٤م ، يَم٤معَمْٕمِدِن اًمٔم٤َّمِهِر  ـِ  : عم٤َِم َرَوى  ( اجلََقازُ : َوَأفْمَٝمُرمُهَ ـِ َظْؿرو ب ـُ َظْبِداهللِ ْب ثُِر ب  ـَ

 

ـْ َأبِقفِ َظْقٍف  ـْ   َظ ه  َظ ـِ احَلاِرِث َأىْمَٓمَع  صَأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  )) :   َِجدِّ   باَِلَل ب

ٌَِٚمٞم٦َّمِ  َُمَٕم٤مِدنَ  ٞمََّٝم٤م  اًمَ٘م
ًِ ٤َم ضَمْٚم ْرعُ ، َوهُمقِرهيَّ ـْ ىُمْدسٍ  َوطَمْٞم٨ُم َيّْمُٚمُح اًمزَّ طَمؼَّ  َومَلْ ُيْٕمٓمِفِ ُِم

ِٚمٍؿ  ًْ ُِل ، ُُم طِمٞمؿِ  صَويَمَت٥َم ًَمُف اًمٜمٌَّ ـِ اًمرَّ مْحَ َُم٤م َأقْمَٓمك / ب 107/  َهَذا ،سمًِِؿ اهللِ اًمرَّ

                                                 

 . (6/231) اًمٕمزيز:  (2/585) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم () 

 . (2/585): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (6/231 ) اًمٕمزيز () 

 

                       هق يمثػم سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ قمقف اعمزين ، وٕمٞمٌػ ، أومرط ُمـ ٟمًٌف إمم اًمٙمذب ، ()

.  [  ( 2/204 ) اًمٙم٤مؿمػ : (808) شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م :يٜمٔمر  ].               واٍه : وىم٤مل اًمذهٌل 

َؼ : ، ُم٘مٌقٌل ، وىم٤مل اًمذهٌل  هق قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ قمقف سمـ زيد اعمزين اعمدين (2)            .                         ُوصمر

  . [ ( 1/526 )  اًمٙم٤مؿمػ: ( 531) شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م : يٜمٔمر  ]

 .   (123) هق اًمّمح٤ميب قمٛمرو سمـ قمقف ريض اهلل قمٜمف ، شم٘مدُم٧م شمرمجتف ص ()

 قمٌد اًمرمحـ ، وومد قمغم رؾمقل ا يٙمٜمك أب ،اعمزين  هق اًمّمح٤ميب سمالل سمـ احل٤مرث سمـ قمّمؿ سمـ ؾمٕمٞمد()         

 صمؿ حتقل إمم اًمٌٍمة  ،هـ ، ويم٤من ص٤مطم٥م ًمقاء ُمزيٜم٦م يقم اًمٗمتح ، ؾمٙمـ اعمديٜم٦م5 ذم وومد ُمزيٜم٦م ؾمٜم٦م صاهلل 

: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م                       (1/187 )  اإلص٤مسم٦م: (119) آؾمتٞمٕم٤مب: يٜمٔمر  ].                هـ  60 ؾمٜم٦م  شمقذم،

(1/235-236) . ] 

إىمٓم٤مع اعمٕمدن  ]

 [اًم٤ٌمـمـ 
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ٌد َرؾُمقُل اهللِ  ـِ احَلاِرِث  صحُمَٛمَّ ٌَِٚمٞم٦َّمِ ،  باَِلَل ب فَ ورِ غُ َه٤م وَ يَّ ضمـَْٚمسِ  َأقْمَٓم٤مُه َُمَٕم٤مِدَن اًمَ٘م  ، ايَّ

ْرعُ  ـْ ىُمْدسٍ  َوطَمْٞم٨ُم َيّْمُٚمُح اًمزَّ ِٚمٍؿ   َومَلْ ُيْٕمٓمِفِ  ،ُِم ًْ .   ((طَمؼَّ ُُم

ـُ َزْيدٍ َوَرَواُه        ـْ ِظْؽِرَمةَ  َثْقٌر ب ـِ َظبَّاسٍ  َظ ـِ اب ِل َظ ـِ اًمٜمٌَّ  َوطَمدْي٨ُم ، ُِمْثُٚمُف ص قَم

ـِ َظْبِداهللِ ثِِر ب ـِ َأيِب َداُود ذِم ـَ .    َُشـَ

        

ـِ َظبَّاٍس َوطَمِدي٨ُم    . افَبْقَفِؼلُّي َرَواُه اب

لِ  ذِم َمافٌِؽ َوَذيَمَر        ـْ  اُدَقضَّ ـْ هَمػْمِ َواطِمٍد َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  َربِقَعةَ  قَم  ىَمَٓمَع ص قَم

ـِ احَلاِرث ٌَِٚمٞم٦َِّم  ِفِباَِلِل ب ـْ َٟم٤مطِمَٞم٦ِم اًمَٗمْرعِ ،  َُمَٕم٤مِدَن اًمَ٘م  ُُمْرؾَماَلً َمافٌِؽ  يَمَذا َرَواُه  ،َوِهَل ُِم

ًا  . خُمَْتٍَمَ

                                                 
يكم اعمدين  (5)             : ( 190 )  شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م: يٜمٔمر  ].        135، صم٘م٦ٌم ، ُم٤مت ؾمٜم٦م   هق صمقر سمـ زيد اًمدَّ

   .[ ( 1/122 ) اًمٙم٤مؿمػ

صم٧ٌٌم ،   صم٘م٦مٌ  أصٚمف ُمـ اعمٖمرب ، ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم ،  قمٙمرُم٦م ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس ، ،هق أسمق قمٌد اهلل  ()

 .    [(2/65 )  اًمٙم٤مؿمػ: (687) شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م : يٜمٔمر  ].     هـ 106قم٤مملٌ سم٤مًمتٗمًػم ، ُم٤مت ؾمٜم٦م 

،  ( 3057) ، ح سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم إىمٓم٤مع إرولم، يمت٤مب اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء ،  ( 3/502  )(7)        

   .(3062)، ح  (550)وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم ؾمٜمـ أيب داود 

 . (11798  ) ،  ح   سم٤مب يمت٤مسم٦م اًم٘مٓم٤مئع ،يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات،  (  6/240 )  اًمٙمؼمى اًمًٜمـ ذم()

 . (651 ) ، ح سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم زيم٤مة اعمٕمدن، يمت٤مب اًمزيم٤مة ،  (254 /1)  ()

                قمثامن ، صم٘م٦ٌم ، وم٘مٞمف اعمديٜم٦م ، اأبيٙمٜمك هق رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ ومروخ ُمقمم آل اعمٜمٙمدر ،   (3)           

                         شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م: (1/275) اًمٙم٤مؿمػ : يٜمٔمر  ].             هـ 136قُمرف سمرسمٞمٕم٦م اًمرأي ، شمقذم سم٤مٕٟم٤ٌمر ؾمٜم٦م 

( 322 ) ] . 
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ـُ َظْبِدافَزِّ ىَم٤مَل         ـْ ِرَواي٦ِم ):   اب ٜمََدًا ُُمتَِّّماَلً ُِم ًْ                 افدَراَوْرِديِّ َوىَمْد ُروَي ُُم

ـْ  ـِ َربِقَعَة قَم ـِ   احَلاِرِث قَم ـِ باَِلٍل ب ـْ  احَلاِرِث  ب ِل َأبِقفِ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـْ ِرَواَي٦ِم  ، ص قَم               َوُِم

   .(َأْيَْم٤ًم  افْدَراَوْرِديِّ  ْيرِ غَ 

قسَم٦ٌم إمَِم )  َوافَؼَبؾِقَّةُ         ًُ  :  َؿَبؾَُمٜمْ
ِ
٤ٌَمء ـْ ؾَم٤مطِمِؾ اًم٥َم  : سمَِٗمْتِح اًمَ٘م٤مِف َواًم ، ِر ْح َٟم٤مطِمَٞم٦ٌم ُِم

٤مٍم اَدِديـَةِ سَمْٞمٜمََٝم٤م َوسَملْمَ  ٦ُم َأيَّ ًَ ـْ َٟم٤مطِمَٞم٦ِم : َوىِمٞمَؾ ،  مَخْ   ،                 َواَدِديـَةِ  َكْخَؾةَ  سَملْمَ افَػْرعِ ِهَل ُِم

 .  (َواعَمْحُٗمقُظ ذِم احلَِدي٨ِم ومِٞمَٝم٤م وَمْتُح اًمَ٘م٤مِف يَماَم َذيَمْرَٟم٤مُه 

ـُ إَثِرِ ىَم٤مَل        ٌِْٚمٞم٦َِّم سمَِٙمْنِ اًمـَ٘م٤مِف  : إَْمؽِـَةِ  يِمَت٤مِب َوذِم   : اب  َوسَمْٕمَدَه٤م ، َُمَٕم٤مِدُن اًمِ٘م

  . اٌء ؾَم٤ميِمٜم٦َمٌ َب 

                                                 

  . (3/144)  آؾمتذيم٤مر()

  ، ُمـ يم٤ٌمر طمٗم٤مظ احلدي٨م يٙمٜمك أسم٤م قمٛمر ،هقيقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼماًم٘مرـمٌل ، (5)

  ،(وم٦م إصح٤مبرآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمع)هـ سم٘مرـم٦ٌم ، ًمف 368طم٤مومظ اعمٖمرب ، وًمد ؾمٜم٦م : ، ي٘م٤مل ًمف  ُم١مرٌخ 

:              يٜمٔمر  ]           .هـ سمِم٤مـم٦ٌم 463شمقذم ؾمٜم٦م ، وهمػمه٤م يمثػم  (اًمتٛمٝمٞمد) و ،(ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف)و

 [ . ( 8/240)إقمالم :  (163-18/153 )ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 
 

ث ُمـ  صدوٌق   حمٛمد ،اأبيٙمٜمك  ،  اعمدين هق قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد اًمدراوردي(6)   ، يم٤من حُيدر

 شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م: يٜمٔمر  ].   هـ 187 دء احلٗمظ ، شمقذم ؾمٜم٦م  :يمت٥م همػمه ومٞمخٓم  ، وىم٤مل أسمق زرقم٦م

    [ . (1/621)  اًمٙم٤مؿمػ: ( 615)

 : (209)  اًمتٝمذي٥مشم٘مري٥م  :يٜمٔمر ].       ُم٘مٌقل  ، هق احل٤مرث سمـ سمالل سمـ احل٤مرث اعمزين ، ُمدينٌ  (7)

 [ . (1/146)اًمٙم٤مؿمػ 

وُم٤مؾم٤مل ُمٜمٝم٤م إمم أودي٦م اعمديٜم٦م ،  هل هاٌة سملم اعمديٜم٦م ويٜمٌع ، ُم٤مؾم٤مل ُمٜمٝم٤م إمم يٜمٌع ؾمٛمل سم٤مًمٖمقر (1)

:  ( 213- 212): إُمٙمٜم٦م ًمٚمزخمنمي  ( 4/19 )  ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان:يٜمٔمر ] .            ؾمٛمل سم٤مًم٘مٌٚمٞم٦م 

  [ .( 540 / 2 )هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت 

    .  ( 2/412 ) ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر اًمٜمٝم٤مي٦م (2)         

 وذم يمت٤مب إُمٙمٜم٦م ُمٕم٤مدن ):  هٙمذا ( 2/412 ) ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر اًمٜمٝم٤مي٦مورد اًمٜمص ذم  (3)
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فَ َوضمـَٚمـْسِ        ـَ :   َُواجلـَؾـْس  ،ا سمَِٗمْتِح اجِلٞمِؿ َوؾُمُٙمقِن اًمَّالمِ يُّ   يُمؾُّ َُمَٙم٤مٍن ُُمْرشَمِٗمٍع ُِم

.  َأقْماَلَه٤م َوَأؾْمَٗمِٚمَٝم٤م  :وَمَٛمْٕمٜم٤َمهُ ،  اْٟمَخَٗمَض ُِمٜمَْٝم٤م  َُم٤م:  َوافَغْقرُ ،  إَْرضِ 

ـِ اَداَوْرِديُّي َل َق َونَ        ـِ َوْهٍب  َهَذا قَم .  اب

       

 

 

ـْ  ـِ ُؿَتْقَبةَ َوقَم ـْ سماَِلِد :  ُس ْل اًم٩َم :  اب ـْ سماَِلِد : َواًمَٖمقِريُّ  ، َكْجدٍ َُم٤ميَم٤مَن ُِم َُم٤ميَم٤مَن ُِم

اَمةَ  هِتَ
   .

                                                                                                                                               

٦ٌَم ، سمٙمن اًم٘م٤مف وسمٕمده٤م ٌٓم     .، وًمٕمٚمف ظمٓم٠م ـم٤ٌمقمل  (ُمٗمتقطم٦ٌم صمؿ سم٤مء اًمِ٘مْٚم

 . (279 /1) : اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م و إصمر   (536)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  ()

  .(327 /2): وُيٜمٓمؼ اًمَٖمْقَرى : يمام ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م   (452)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط   (5)          

 . (7/497 ) احل٤موي:  يٜمٔمر ()

هق قمٌد اهلل سمـ وه٥م سمـ ُمًٚمؿ اًم٘مرر ُمقٓهؿ ، يٙمٜمك أسم٤م حمٛمد ، صم٘م٦ٌم طم٤مومٌظ قم٤مسمٌد ،                           ()

:                        (556)شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م : يٜمٔمر  ].       هـ 197، ُم٤مت ؾمٜم٦م  (شمٗمًػم همري٥م اعمقـم٠م)، و (اجل٤مُمع )ًمف 

 [ . (234-9/223 )ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 .وٟمًٌف إمم اسمـ أيب أويس  (2/618): إُمقال ٓسمـ زٟمجقيف  (1/265 )همري٥م احلدي٨م : يٜمٔمر   (1) 

ـَ  هق قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞم٦ٌم اًمدر  (2)             وزم ىمْم٤مء  هـ سمٌٖمداد ،213 وًمد ؾمٜم٦م  ،َوِري ، يٙمٜمك أسم٤م حمٛمدي

ـَ ال ي    ،(قمٞمقن إظم٤ٌمر)و ، (أدب اًمٙم٤مشم٥م) و ،(شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م )َور ُمدًة ومٜم٥ًُم إًمٞمٝم٤م ، ًمف در

:   (302-13/296): ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (100-2/99)سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة : يٜمٔمر  ] .   هـ سمٌٖمداد276شمقذم ؾمٜم٦م 

   .[ (4/137)إقمالم 
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اِل  : ؿـُْدٌس وَ        ـُ إَثِرِ ىَم٤مَل ، سمَِْمؿر اًمَ٘م٤مِف َوؾُمُٙمقِن اًمدَّ ٌٌَؾ َُمْٕمُروٌف ):  اب ، ضَم

َراقَم٦ِم رْ ُهَق اعَمْقِوُع املُ : َوىِمٞمَؾ  ِذي َيّْمُٚمُح ًمِٚمزر                       إَْمؽِـَةِ َوذِم يِمَت٤مِب : ىَم٤مَل ، شَمِٗمُع اًمَّ

فُ  ٌَاَلِن وَؿْرٌس  َوُؿَرْيٌس ،  ُؿَرْيس  َأٟمَّ  .  ( اَدِديـَةِ   ىُمْرَب  ضَم

ـُ ىَم٤مَل         ـِ احَلاِرِث َٓ فِِب  صيَمَت٥َم َرؾُمقُل اهللِ  ) :  افطََّبَؼاِت   ذِم َشْعدٍ  اب                ِل ب

ـْ ىُمْدسٍ  َوَأنَّ ًَمفُ ، اعَمََزاِرِع َواًمٜمَّْخِؾ   َذا َصْطِرهِ  َوَجْزَظةَ   ،اًمٜمَّْخَؾ  ْرَع ُِم    ،َُم٤مَأْصَٚمَح سمِِف اًمزَّ

 

 

 

 . ( إِْن يَم٤مَن َص٤مِدىَم٤ًم افِغْقَؾةَ وَ   اجَلْزعَ وَ   اَدَضةَ َوَأنَّ ًَمُف 

                                                 

ىمري٤ٌمن ُمـ ضمٌؾ  ، ومه٤م ىمدٌس إسمٞمض وإؾمقد ، سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م،  ضمٌٌؾ ذم دي٤مر ُمزيٜم٦م :ىُمْدس  (3)

   [ .(4/22 ) ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان : (348 / 2 ) إُم٤ميمـ واعمٞم٤مه واجل٤ٌمل: يٜمٔمر  ].      (ورىم٤من  )يًٛمك 

 . (2/424) اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ()

                 إُمٙمٜم٦م واجل٤ٌمل :يٜمٔمر  ].     يمالمه٤م ىمرب اعمديٜم٦م  ،ضمٌٌؾ آظمر : ضمٌٌؾ يذيمر ُمع ىَمْرس:  ىُمَرْيٌس ()

 .   [(41 /4 ) ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان : ( 356 / 2 )

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع و  (ومقق   ) : (ك) ذم  ()

(7)  (1/272).  

   [ .(1/272)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد : يٜمٔمر  ]. دم٤مهف : ىمري٦ٌم ، وأُم٤م ؿمٓمره أي :  اجلزقم٦م (8)

  [ .(1/272)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد : يٜمٔمر ]    .اؾمؿ إرض اعُم٘مَٓمٕم٦م :  اعمْم٦م (1)        

: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  (3/141)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  ].        هق ُمٙم٤مٌن سم٤مًمقادي ٓ ؿمجر ومٞمف  : اجلَْزُع (2)        

(709).  ]  

:  (11/111)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  ].     اًمِٖمْٞمُؾ هق اًمِمجراًمٙمثػماعمٚمتػ ، اًمقارف اًمٔمالل :  اًمٖمٞمٚم٦م (3)         

  [ .(1040)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط 
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ـُ َشْعدٍ َوىَم٤مَل        ٤م ىَمْقًُمفُ )  : اْب ـْ ىَمَدسٍ  : َوَأُمَّ ـْ  ، اخلـُْرُج  : وَم٤مًمَ٘مَدُس  ، ُِم ٌََٝمُف ُِم  َوَُم٤مَأؿْم

َٗمرِ  ًَّ ِذي ىَم٤مًَمُف ،  (آًَم٦ِم اًم ـُ َوَهَذا اًمَّ يِمَت٤مسمِِف َهَٙمَذا سمَِٗمْتِح اًمَ٘م٤مِف  َوُوٌَِط ذِم ،  هَمِري٥ٌم َشْعدٍ  اب

اِل  ٤م  ، سَمرٍ سمَِخطٍّ ُُمْٕم٧َم ، َواًمدَّ اِل وَمَٛمْقِوٌع َؿَدٌس َوَأُمَّ امِ  سمَِٗمْتِح اًمَ٘م٤مِف َواًمدَّ   . () بِافشَّ

ـَّةِ  ذِم افَبَغِقيُّي َوىَمِد اقْمَتَٛمَد        ِح افسُّي ِل سمَِجَقاِز إىِْمَٓم٤مِع اعَمَٕم٤مِدِن  َذْ َٓ ؾْمتِْد ِٓ           ذِم ا

٤ٌَمـمِٜم٦َِم قَمغَم َهَذا احلَِدي٨ِم  ُؿ قَمِٚمُٛمقا :  َواَداَوْرِديُّي ، افَؼايِض َأُبق افطَّقِِّب  كَ َويَمَذلِ ، اًم يَم٠َمهنَّ

. َأنَّ اعَمَٕم٤مِدَن اعَمْذيُمقَرَة سَم٤مـمِٜم٦ٌَم 

اِف  وَ        َِل  )  ِظلُّي افرَّ                : َوىِمْٞمَؾ ًَمُف  ، ٍب َمْلرِ  ِمْؾَح  عَم٤َّم َأَراَد إىِْمَٓم٤مَع صاؾْمَتَدلَّ سم٠َِمنَّ اًمٜمٌَّ

 اًمِٕمدر وَم٤مُْمَتٜمََع 
ِ
ُف يَم٤معَم٤مء ـَ جَيُقُز إىِْمَٓم٤معُ ، إِٟمَّ

٤ٌَمـمِ    . ( هُ َدلَّ قَمغَم َأنَّ اًم

ـْ َوضْمَٝملِم شُمَقاومُِؼ ) : ىَم٤مَل  اَداَوْرِديُّي وَ        ٤ٌَمـمِٜم٦َُم خُت٤َمًمُِػ اًمٔم٤َّمِهَرَة ُِم   : ومِٞمِٝماَم اعَمَقاَت  اًم

ـٍ  ،يَمْثَرُة اعُم١ْمَٟم٦مِ   َُمْٔمٜمُقٌن هَمػْمُ ُُمَتَٞم٘مَّ
ـِ ٤ٌَمـمِ .  (  َوَأّن َُم٤م ذِم اًم

ُه ؾِِعلُّي اافرَّ ىَم٤مَل        ُيْٛمَٚمُؽ ):  َوهَمػْمُ َٓ ٌُْٕمُد ُدظُمقُل اإِلىْمَٓم٤مِع ومِٞماَم  َي َٓ    يَمَٛمَ٘م٤مقِمدِ ، َو

  . ( إؾَْمَقاِق 

                                                 

 . (1/272 )اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  ()         

ُمٞم٤مه ا شمٜمّم٥مُّ إًمٞمف،  سملم محص وضمٌؾ ًمٌٜم٤من ، وهب٤م سمحػمة ىَمَدس (2/279)ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان : يٜمٔمر  (5)          

  .    هنرًا قمٔمٞماًم وهق اًمٕم٤ميص صمؿ خترج ُمٜمٝم٤م ومتّمػم، اجل٤ٌمل 

         () ( 4/411 ) . 

 . (7/497 ) احل٤موي: يٜمٔمر  ()         

  .(6/231)اًمٕمزيز  (8) 

. سمتٍمف    (7/498 )  احل٤موي()

 . ( 6/231 )  اًمٕمزيز()
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ـْ ضَمْٕمِؾ اًمَ٘مْقًَملِم ذِم اإِلىْمَٓم٤مِع شَمْٗمِريَٕم٤ًم قَمغَم  : َؾْرعٌ        ِذي ؾَمَٚمْٙمٜم٤َمُه ُِم شمِٞم٥ُم اًمَّ ْ  َهَذا اًمؽمَّ

اؾِِعلُّي ِك ؾَمَٚمَٙمُف ْل  سمَِٕمَدِم املِ لِ اًمَ٘مقْ  ٤م  ، افرَّ  وَمَحَٙمك اًمَ٘مْقًَملْمِ ذِم اإِلىْمَٓم٤مِع اَداَوْرِديُّي َوَأُمَّ

ُف ، اسْمتَِداًء  َع قَمغَم ضَمَقاِز إىِْمَٓم٤مقِمَٝم٤م َأٟمَّ ْف ومِٞمَٝم٤م ، إَِذا َأىْمَٓمَٕمَٝم٤م اإِلَُم٤مُم َرضُماًل  )صُمؿَّ وَمرَّ وَماَم مَلْ َيَتٍَمَّ

ِٞمٞمِف  ،سم٤ِمًمَٕمَٛمِؾ مَلْ َيْٛمِٚمْٙمَٝم٤م  وَم٢مَِذا قَمِٛمَؾ ومِٞمَٝم٤م َص٤مرَ ،  يَماَم مَلْ َيْٛمِٚمِؽ اعَمََقاَت سم٤ِمإِلىْمَٓم٤مِع َُم٤ممَلْ حُيْ

ِن ، َُم٤مًمَِٙم٤ًم هَل٤َم  َٓ  : َوذِم ُِمْٚمِٙمِف ىَمْق

٤م        َداً  [َُمَٚمَٙمَٝم٤م] َأٟمَّفُ : َأطَمُدمُهَ ، َأْم شَمَرَك   ؾَمَقاًء َأىَم٤مَم قَمغَم اًمَٕمَٛمؾِ / أ 108/    ُِمْٚمَٙم٤ًم ُُم١َمسمَّ

 لِ يَماَم َيؿْ 
ِ
َٚمُف  ،ُك سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء وَمَٕمغَم َهَذا َيُٙمقُن إِْذُن اإِلَُم٤مِم : ىَم٤مَل ،  اؾْمَتَداَم قِماَمَرشَمُف َأْو قَمٓمَّ

ٌُقِت ُِمْٚمِٙمَٝم٤م  ـَم٤ًم ذِم صُم ـَم٤ًم ذِم شَمٜم٤َمُوِل َُم٤مومِٞمَٝم٤م :َذْ ٌَْؾ إىِْمَٓم٤مقِمَٝم٤م َذْ ـْ إِْذُٟمُف ىَم :              َوإِْن مَلْ َيُٙم

  .ًمَِٙمْقٟمِِف قَمغَم َأْصِؾ اإِلسَم٤مطَم٦مِ 

ِة قَمَٛمؾِ : َواًمث٤َّميِن        ٌر سمُِٛمدَّ  : هِ وَماَم َأىَم٤مَم قَمغَم اًمَٕمَٛمِؾ وَمُٝمَق قَمغَم ُِمْٚمِؽ ،  ومِٞمَٝم٤م هِ َأنَّ ُِمْٚمَٙمُف هَل٤َم ُُمَ٘مدَّ

َّٓ َأْن :َد إمَِم َأْصِؾ اإِلسَم٤مطَم٦ِم قَم٤موَم٢مَِذا وَم٤مَرَق اًمَٕمَٛمَؾ َزاَل ُِمْٚمُٙمُف قَمٜمُْف وَ ، وَمَٚمُف َُمٜمُْع اًمٜم٤َّمِس ُِمٜمُْف   إِ

ِر آًَم٦ٍم َأْو َهَرِب قَمٌِٞمٍد   ًمِْٚمَٕمَٛمِؾ طَمتَّك َيْ٘مَٓمَع  ً  وَماَل َيُزوُل ُِمْٚمُٙمُف َُم٤ميَم٤مَن َٟم٤مِوَي٤م:َيُٙمقَن ًمَِتَٕمذُّ

تِل قَمِٛمَؾ ومِٞمَٝم٤م ٍك :ىَمْٓمَع شَمرْ  ٌََ٘م٦ِم اًمَّ َنَّ قَمَٛمَٚمُف إطِْمَٞم٤مٌء ًمِٚمٓمَّ
ِٕ وَمَّم٤مَر َُم٤مًمَِٙم٤ًم هَل٤َم ،  وَمَٞمُزوُل ُِمْٚمُٙمُف : 

ٌََ٘م٦ِم وَمَٚمْؿ َيَ٘مْع قَمَٚمْٞمَٝم٤م قَمَٛمٌؾ ، سم٢ِمطِْمَٞم٤مِئِف َوقَمَٛمِٚمِف  ٧َم شمِْٚمَؽ اًمٓمَّ ٤م َُم٤م حَتْ ْ  وَ  ،وَم٠َمُمَّ  حَيُّْمؾ ومِٞمَٝم٤م مَل

ٌُقِت َذْ َهْؾ إِْذُن اإِلَُم٤مِم : وَمَٕمغَم َهَذا اظْمَتَٚمَػ َأْصَح٤مسُمٜم٤َم ، اٌء وَمَٚمْؿ َيْٛمِٚمْٙمَٝم٤م َي إِْح  ٌط ذِم صُم

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (اًم٘مقًملم  ) : (ك)ذم  ()

 . (6/231 )  اًمٕمزيز: يٜمٔمر ()

 . (7/497 ) احل٤موي: يٜمٔمر  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع و (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع و (ٟم٤مزًٓ  ) : (ك)ذم  ()
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َة قَمَٛمِٚمفِ  ٌط : ا ُدُهؿَ  َأَح  ، قَمغَم َوضْمَٝملمِ ؟  [  ومِٞمَٝم٤م] ُِمْٚمِٙمِف قَمَٚمْٞمَٝم٤م ُُمدَّ ُف َذْ         يَماَم إَِذا ىِمٞمَؾ : َأٟمَّ

.  ُِمْٚمِٙمِف سمِٞمدِ سمَِت٠مْ 

وقِمِف َُمٜمُْع هَمػْمِ ُه  جَيُقُز َل  [وَ ]  : َٓ : َواًمث٤َّميِن        ـْ َُمْقِوِع قَمَٛمؾِ هِ قِمٜمَْد ُذُ                    ِه ، ُِم

ـَ اعَمْٕمِدِن  ـْ هَمػْمِ َذًمَِؽ اعَمْقِوِع ُِم َيْٛمٜمَُٕمُف ُِم َٓ  اعَمَقاِت  ، َو
ِ
وقِمِف ذِم إطِْمَٞم٤مء َيْٛمٜمَُع سمنُِمُ َٓ  يَماَم 

ـْ هَمػْمِ إىِْمَٓم٤معٍ  ِذي قَمِٛمَؾ ومِٞمِف  ُِم ـَ اعَمْقِوِع اًمَّ َّٓ ُِم   . (إِ

ـْ يَماَلِم        ُص ُِم          اُْمتِٜم٤َمُع اإِلىْمَٓم٤معِ : َأطَمُدَه٤م ، َهَذا َأْرسَمَٕم٦ُم َأْوضُمٍف  اَداَوْرِديِّ َوَيَتَٚمخَّ

.   [واعمِْٚمِؽ ]

َدًا  ،ضَمَقاُز اإِلىْمَٓم٤معِ : َواًمث٤َّميِن        ِه :  َواعمِْٚمِؽ سمِِف َُمَع اًمَٕمَٛمِؾ ُِمْٚمَٙم٤ًم ُُم١َمسمَّ َيْٛمِٚمُؽ سمَِٖمػْمِ َٓ . َو

َرًة ، ضَمَقاُز اإِلىْمَٓم٤مِع : َواًمث٤َّمًم٨ُِم        ًة ُُمَ٘مدَّ هِ : َواعمِْٚمِؽ سمِِف َُمَع اًمَٕمَٛمِؾ ُُمدَّ َيْٛمِٚمُؽ سمَِٖمػْمِ َٓ  . َو

اسمُِع        َرًة ْل  َواملِ  ،ضَمَقاُز اإِلىْمَٓم٤معِ : َواًمرَّ ًة ُُمَ٘مدَّ َوَيْٛمِٚمُؽ سمَِٖمػْمِ َهَذا : ِك سمِِف َُمَع اًمَٕمَٛمِؾ ُُمدَّ

. اإِلَُم٤مِم  ِك إَِذا قَمِٛمَؾ سمَِٖمػْمِ إِْذنِ ْل املِ 

ـْ يَماَلِم        اؾِِعلِّ َواعَمْٕمُروُف اعَمْٗمُٝمقُم ُِم ِه صَماَلصَم٦ُم َأْوضُمٍف  افرَّ   :َوهَمػْمِ

ـْ يَماَلِم ، اُْمتِٜم٤َمُع اإِلىْمَٓم٤مِع َواعمِْٚمِؽ : َأطَمُدَه٤م        ُص ُِم ْرَٟم٤م سمِِف َُم٤مَيَتَٚمخَّ ِذي َصدَّ َوُهَق اًمَّ

.  اَداَوْرِديِّ 

٤م: َواًمث٤َّميِن        ٌد ْل َأنَّ املِ   َواعَمْٗمُٝمقُم ُِمٜمف ،ضَمَقاُزمُهَ . َك ُُم١َمسمَّ

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع و (قمٜمٝم٤م  ) : (ك)ذم  ()

. واعمٓمٌقع  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (سمت٠مسمد  ) : (ك)ذم  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (7/498 )  احل٤موي()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()
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ـَ  -   َواًمث٤َّمًم٨ُِم       ِحٞمُح ُِم ، ضَمَقاُز اإِلىْمَٓم٤مِع ُدوَن اعمِْٚمِؽ  - :  اَدْذَهِب َوُهَق اًمّمَّ

ُف إىِْمَٓم٤مُع إِْروَم٤مٍق  َواعَمْٗمُٝمقُم ُِمٜمْفُ  وَم٤مضْمَتَٛمَع ذِم ، َوًَمْٞمَس إىِْمَٓم٤مَع مَتِْٚمٞمٍؽ  يَم٢مىِْمَٓم٤مِع اعَمَ٘م٤مقِمِد ،، َأٟمَّ

٠َمًَم٦ِم ؾِمت٦َُّم َأْوضُمفٍ  ًْ َٝم٤م  أظِمرُ ،   اعَم  .َأَصحُّ

٤م ىَمْقُل        ٌََ٘م٦َم اًمُٕمْٚمَٞم٤م إِ :  ذِم َأطَمِد إَْوضُمِف اَداَوْرِديِّ َوَأُمَّ ُف َيْٛمِٚمُؽ اًمٓمَّ وَمَٞمْحَتِٛمُؾ َأْن ُيَ٘م٤مَل ، ٟمَّ

َتِٛمُؾ ، سمَِٔم٤مِهِرِه  َيْٛمِٚمُؽ طَمتَّك َي٠ْمظُمذَ  :َأْن ُيَ٘م٤مَل  َوحَيْ وَم٢مِْن طَمَّمَؾ ،  وَمَٞمْٛمِٚمُؽ سم٤ِمٕظَْمِذ  :َٓ

ـَ آطْمتاَِمًَملْمِ َب  ٌَْٕم٦ًم َل َوضْمَٝم٤مِن ُِم َٝم٤م ،هَم٧ِم إَْوضُمُف ؾَم َيْٛمِٚمُؽ :  َوَأَصحُّ َٓ ُف  َّٓ َأْصاَلً  َأٟمَّ  إِ

. إِْروَم٤مٍق  ُهَق إىِْمَٓم٤معُ  َوَأنَّ اإِلىْمَٓم٤معَ ، سم٤ِمٕظَْمِذ 

ْؾَعةِ َوَذيَمَر        ـُ افرِّ ، إىِْمَٓم٤مِع اًمتَّْٛمِٚمٞمِؽ يَم٤معَمَقاِت : ىَمْقُل  اُدْخَتَكِ  َأنَّ اعَمٜمُّْمقَص ذِم اب

َيِّمحُّ ُُمْٓمَٚمَ٘م٤ًم ،  إىِْمَٓم٤مِع اإِلْروَم٤مِق  :َوىَمقُل  َٓ ُف  ٤م اًمَ٘مْقُل سم٠َِمٟمَّ ُف مَلْ َيَرُه ذِم يَماَلِم : وَمَ٘م٤مَل ، َوَأُمَّ إِٟمَّ

اؾِِعلِّ  َـّ  ، افشَّ ْح ،  َٟمَ٘مُٚمقُه إَْصَحاَب َوًَمِٙم ـُ  َومَلْ ُيَّمحر ْؾَعةِ  اب ـَ اًمَ٘مْقًَملْمِ ؿَمْٞمَئ٤ًم افرِّ .  ُِم

اؾِِعلُّي        َوافرَّ
ْض ًمَِذًمَِؽ   َح اإِلىْمَٓم٤مَع ، مَلْ َيَتَٕمرَّ اَم َصحَّ َـّ ، َوإِٟمَّ ـْ يَماَلُِمِف  َوًَمِٙم ِذي ُيْٗمَٝمُؿ ُِم اًمَّ

ُف َف هُ َأنَّ  َٟمَّ ِٕ ، ا يَم٤مَن سم٢ِمىِْمَٓم٤مٍع ذَ إِ  َوقَمَدُم اعمِْٚمِؽ َيِْمَٛمُؾ َُم٤م، قَمُف قَمغَم قَمَدِم اعمِْٚمِؽ رَّ  إىِْمَٓم٤مُع إِْروَم٤مٍق : 

ِه  ـِ صَماَلصَم٦ُم َأْوضُمٍف ، َوَُم٤م إَِذا يَم٤مَن سمَِٖمػْمِ ٤ٌَمـمِ                      ، وَمَحَّمَؾ ذِم إىِْمَٓم٤مِع اعَمْٕمِدِن اًم

َٝم٤م  ُيْ٘مَٓمُع : َواًمث٤َّمًم٨ُِم ، ُيْ٘مَٓمُع ًمِـَتَٛمٚمُِّؽ اًمـَٛمَقاِت : َواًمث٤َّميِن ، ُيْ٘مَٓمُع إِْروَم٤مىَم٤ًم : َأَصحُّ َٓ    

َأصَمَر إِلىْمَٓم٤مقِمِف ، َأْصاَلً  َٓ ٌََؼ إًَِمْٞمِف يَم٤مَن َأطَمؼَّ سمِِف ، َو ـْ ؾَم   .سَمْؾ َُم

       

اؾِِعلُّي  ىَم٤مَل  خُمَْتَكِ اُدَزيِنِّ َوذِم   صُمؿَّ اؾْمَتْ٘مَٓمَٕمُف ِهكمٌّ ،َويُمؾُّ َُمْٕمِدٍن قَمِٛمَؾ ومِٞمِف ضَم٤م):  افشَّ

ُف يَم٤مًمٌِْئِر اجل٤َمهِ : َأطَمُدَه٤م ، َرضُمٌؾ وَمِٗمٞمِف َأىَم٤مِويٌؾ   اًمِٕمدر زمر ،َأٟمَّ
ِ
                  وَماَل ُيْٛمٜمَُع َأطَمٌد :  َواعَم٤مء

                                                 

   .(2/505): ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (585-2/584)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (1)

   .(188 )خمتٍم اعمزين : يٜمٔمر  (2)         



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ْٚمَٓم٤مِن َأْن ُيْ٘مٓمَِٕمفُ : َواًمث٤َّميِن ، اًمَٕمَٛمَؾ ومِٞمِف  ًُّ َٓ َيْٛمِٚمُٙمُف   َيْٕمَٛمُؾ  :ًمِٚم ُيْ٘مٓمُِٕمُف : َواًمث٤َّمًم٨ُِم ، ومِٞمِف َو

َح ُهٜم٤َم سم٤ِمًْمَ٘مْقِل اًمث٤َّمًم٨ِِم / ب 108/ (وَمَٞمْٛمِٚمُٙمُف  . وَمَ٘مْد َسَّ

 َوَروْمِع ضَم٤مِهغمر  ، قَمِٛمَؾ ومِٞمِف ضَم٤مِهكمٌّ  :َوىَمْقًُمفُ       
َوسمَِْمؿر اًمَٕملْمِ َوظَمْٗمِض ،  سمَِٗمْتِح اًمَٕملْمِ

ـَ ، ضَم٤مِهكِمٍّ ِصَٗم٦ٌم عمَِْٕمَدٍن  ـْ ىَم٤مَل   إَْصَحاِب وَمِٛم ُيْ٘مَٓمُع ، إِنَّ اًمَ٘مْقَل اًمث٤َّمًم٨ِِم : َُم َٓ ُف  َوُهَق َأٟمَّ

ُف سم٤ِمًمَٕمَٛمِؾ َص٤مَر يَم٤معَمْٕمِدِن اًمٔم٤َّمِهِر   [ظَم٤مصٌّ ]  :َأْصاَلً  َٟمَّ ِٕ ، سماَِم قَمِٛمَؾ ومِٞمِف ضَم٤مِهكمٌّ : 

َجِزُّي  َواَدارَسْ
ِٚمٛملَم   َرَأى َأنَّ إىَْمَقاَل اًمثَّاَلصَم٦َم ذِم   ًْ . اعُم

ْؾَعةِ َويَمَذًمَِؽ        ـُ افرِّ اب
ِٚمٛملَم   ًْ اَم َأْوَردَ ، َرَأى َأنَّ إىَْمَقاَل اًمثَّاَلصَم٦َم ذِم اعُم اؾِِعلُّي  َوإِٟمَّ  افشَّ

٠َمًَم٦َم قَمَٛمِؾ اجل٤َمِهكِمر  ًْ ٠َمًَم٦ِم إُْومَم  َُم ًْ   :سَمْٕمَد اعَم
ٍ
َٓ ذَمء َ َأنَّ َذًمَِؽ ًَمْٞمَس سمَِٖمٜمِٞمَٛم٦ٍم َو ٌَلمر                   ،  ًمُِٞم

ٌَْؾ احلَْٗمِر َأْو سَمْٕمَدُه  وَمْرَق سَملْمَ َأْن َيُٙمقَن ىَم َٓ ُف  ـْ وَمْٞمَئ٤ًم ، َوَأٟمَّ اَم مَلْ َيُٙم                                َوإِٟمَّ

هَمٜمِٞمَٛم٦مً  َٓ   -َو
ِ
َنَّ : -  َوإِْن يَم٤مَٟم٧ِم اعَمَٕم٤مِدُن مُتَْٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء ِٕ َٟمْٕمَٚمُؿ َأنَّ اجل٤َمهكِمَّ ىَمَّمَد ا   َٓ  

َؾ قَمٜمَْٝم٤م :  ُِمْٚمَٙمفُ  ـْ طَمَٗمَر سمِْئَرًا ذِم سَم٤مِدَي٦ٍم صُمؿَّ اْرحَتَ هِ : وَمَٙم٤مَن يَمَٛم ْٟمتَِٗم٤مُع هِب٤َم :  جَيُقُز ًمَِٖمػْمِ
ِٓ                  ا

٤م َٟمَّ ُف َيْٛمِٚمُٙمَٝم٤م  َٟمْٕمَٚمؿُ  َٓ  ِٕ . َأٟمَّ

                                                                                                                                               

. سمتٍمف  (188 ) ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 يم٤من ٟمٍماٟمٞم٤ًم وم٠مؾمٚمؿ  :حمٛمد سمـ قمكم سمـ ؾمٝمؾ اعم٤مهضمز  ، وُم٤مهضمس أطمد أضمداده ُٕمفهق  ()

س سمٜمٞم٤ًمسمقر وأظمذ قمٜمف وم٘مٝم٤مؤه٤م ُمٜمٝمؿ بشمٗم٘مف  قمغم يد قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك ،                    أيب إؾمح٤مق اعمروزي ، درَّ

 ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م : ( 2/80 )   هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت:يٜمٔمر  ] .  هـ 383أسمق اًمٓمٞم٥م اًمٓمؼمي ، شمقذم ؾمٜم٦م 

 [ . (111)  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمِمػمازي: (202 -2/201 ) ًمإلؾمٜمقي



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ُٙمُف         إَِذا ىُمِّمَد مَتَٚمُّ
ِ
اَم ُيْٛمَٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء اًمَ٘مّْمِد                   َوإَِذا ؿَمَٙمْٙمٜم٤َم ذِم ، َواعَمْٕمِدُن إِٟمَّ

                       ، َأُبق افطَّقِِّب َؿايِض اْل  َوإَْصُؾ اإِلسَم٤مطَم٦ُم َهَٙمَذا َأؿَم٤مَر إًَِمْٞمِف ، قَمَدُُمُف وَم٤مَْٕصُؾ 

بَّاغِ  ـُ افصَّ ْؾَعةِ َوَُم٤مَل ،  َواب ـُ افرِّ اب
. إًَِمْٞمِف  

فُ أَ  ًَمْقَصحَّ )  : امُ مَ اإلِ َوىَم٤مَل        ًمَتَحَ٘م٧ْم سمَِٕمَٛمِؾ  ٟمَّ َٓ سم٤ِمًْمَٕمَٛمِؾ َيْٚمَتِحُؼ سم٤ِمعَمَٕم٤مِدِن اًمٔم٤َّمِهَرِة 

ِٚمِٛملَم  ًْ ؾَمٌِٞمَؾ إمَِم ، اعُم َٓ    .(ُِمِف َزاِت ْل اَوَهَذا 

ْؾَعةَ ىَم٤مَل        ـُ افرِّ اب
ُْمٜم٤َمهُ ، سَمْؾ إًَِمٞمِف ؾَمٌِٞمٌؾ :   )َواؾْمَتَدلَّ سماَِم ىَمدَّ ْٞمُؾ َُمْٕمِدَن   ( ًَّ إَِذا َأفْمَٝمَراًم

َه٥ِم  ِذي ىَم٤مًَمُف ، اًمـذَّ ْؾَعةِ َواًمَّ ـُ افرِّ وَمَرَق سَمْٕمَد احلَْٗمِر : قَمَٚمٞمِف ذِم ضَمْٕمِٚمِف   ًَمِٙمٜمَُّف َيِردُ  ، ُهٜم٤َماب َٓ ُف  َأٟمَّ

ٌَْٚمُف  َٓ َأْن َيُ٘مقَل :َوىَم ـِ  إمَِم اًمٜمـَّْٞمؾِ   َُم٤ممَلْ َيِّمْؾ  : إِ ٤ٌَمـمِ . َوُهَق َصِحٞمٌح ، ُهَق ذِم طُمْٙمِؿ اًم

        

ـْ قَمِٛمَؾ ذِم َُمْٕمِدٍن َويَم٤مَن ُُمِ٘مٞماَمً قَمغَم اًمَٕمَٛمِؾ        ِه ُُمَِم٤مَريَمُتفُ ، َوَُم                              ،وَمَٝمْؾ ًمَِٖمػْمِ

ْز ُُمَِم٤مَريَمُتُف  إِْن مَلْ َٟمْجَٕمْؾ ، َوضْمَٝملِم  ) اَداَوْرِديُّي َذيَمَر  ـَم٤ًم مَلْ دَمُ                         ، إِْذَن اإِلَُم٤مِم َذْ

ه ُ َٕمُف َأطَمَدًا هَمػْمَ
َٓ ًمإِِلَُم٤مِم َأْن ُيْ٘مٓمِ ـَم٤ًم ضَم٤مَزْت ُُمَِم٤مَريَمُتُف ، َو ، َوإِْن ضَمَٕمْٚمٜم٤َم إِْذَن اإِلَُم٤مِم َذْ

ـْ َرَأى ِة قَمَٛمِٚمِف َُم َٕمُف ذِم ُُمدَّ
يَم٤مَن قَمَٛمُؾ  َوًَمقْ ، ِع قَمَٛمِٚمِف ضِ َُمقْ   ظِماَلَف  :َوضَم٤مَز ًمإِِلَُم٤مِم َأْن ُيْ٘مٓمِ

ِٚمؿِ  ًْ ِة قَمَٛمِٚمِف َأْن ُيَِم٤مَرَك ومِٞمِف  اعُم ْز ذِم ُُمدَّ ٤م سَمْٕمَد اًمَٕمَٛمِؾ ،  ومِٞمِف سم٢ِمىِْمَٓم٤مِع اإِلَُم٤مِم مَلْ جَيُ َوَأُمَّ

ِه اًمَٕمَٛمُؾ   . (َوَهْؾ َيْٗمَتِ٘مُر إمَِم إِْذِن اإِلَُم٤مِم ؟ َوضْمَٝم٤مِن ، وَمِٚمَٖمػْمِ

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (إصؾ وم٤مًم٘مّمد  ) : (ك)ذم  ()

   .(8/322)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م   (2) 

    .(286) ص()         

. سمتٍمف  (501- 7/500 )  احل٤موي()

 . (م)اعمٓمٌقع و، واعمث٧ٌم ُمـ  (اعمًٚمٛملم  ) : (ك)  ذم (1)
 

 

 أصمر  ]

اًم٘مّمد ذم 

 متٚمؽ

 [ اعمٕمدن 

ُمِم٤مريم٦م  ]

اًمٕم٤مُمؾ ذم 

 [اعمٕمدن 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ْقُخ َأُبقَظعٍّي َوىَم٤مَل          : افشَّ
ِ
ُْؿ ، إِْن ىُمْٚمٜم٤َم اعَمَٕم٤مِدُن مُتَْٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء ُٙمقَه٤مشَمؿَ وَم٤مجل٤َمِهِٚمٞم٦َُّم يَم٠َمهنَّ  ،  ًمَّ

ِٚمِٛملَم  ًْ ًَم٧ْم إمَِم اعُم قَّ ِذي َُمَٚمُٙمقُه سم٤ِمًْمَٕمَٛمِؾ ذِم اجل٤َمِهِٚمٞم٦َِّم ، وَم٢مَِذا حَتَ                 ، وَمِٝمَل يَم٤معَمَقاِت اًمَّ

اؾِِعلُّي َوَواوَمَ٘مُف  ُف ُِمْٚمُؽ اًمَٖم٤مٟمِٛملَم ) :وَمَ٘م٤مَل   افرَّ تِل َأطْمَٞمْقَه٤م صُمؿَّ ،  إِٟمَّ       يَم٠َمَرايِض َداِر احلَْرِب اًمَّ

   .( اؾْمَتْقًَمْٞمٜم٤َم قَمَٚمْٞمَٝم٤م

ْؾَعةِ َوىَم٤مَل        ـُ افرِّ ٌََف َُم٤مؾِمَقاُه  : اب  قُمِٚمَؿ َأنَّ  [إَِذا  ] َذًمَِؽ َيِّمحُّ ومِٞماَم  :َٟمَٕمؿْ ، إِنَّ إؿَْم

َٙمُف شَمؿَ اجل٤َمِهكمَّ  َح ىَمدْ وَ ، ًمَّ ُف جَيْرِ  اَداَوْرِديُّي  َسَّ  َأوِ ي َأٟمَّ
ِ
.  ةِ اًمَٖمٜمِٞمؿَ   قَمَٚمٞمِف طُمْٙمُؿ اًمَٗملء

َٓ ُيْٛمَٚمُؽ سم٤ِمإِلىْمَٓم٤معِ        ُف  ظِماَلَف َأٟمَّ َٓ ـْ هَمػْمِ قَمَٛمٍؾ  [َوطْمَدُه ] َو وَم٢مِنَّ اًمَٕمَٛمَؾ ُهٜم٤َم ،  ُِم

 ذِم اعَمَقاِت 
ِ
.       سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم اإِلطْمَٞم٤مء

ُف جَيُقُز اًمَٕمَٛمُؾ ِب  ظِماَلَف َأٟمَّ َٓ إِْذٟمِِف  ، ْيِر إِْذِن اإِلَُم٤مِم غَ َو َوَيْٛمِٚمُؽ َُم٤م َي٠ْمظُمُذُه ، َوإظَْمُذ سمَِٖمػْمِ

٤م  مِهَ ٦ٍم َأْو هَمػْمِ ـْ َذَه٥ٍم َأْو ومِْمَّ ـَ اعَمْٕمِدِن ُِم ُيِْمؽَمُط إِْذُن اإِلَُم٤ممِ ، ُِم َٓ اَم اخِلاَلُف ذِم ، ومِٞمِف  َو َوإِٟمَّ

ِف  ًِ اـمِِف ذِم ُِمْٚمِؽ اعَمْٕمِدِن َٟمْٗم ٤م اعَم٠ْمظُمقذُ ، اؿْمؽِمَ ٤ٌَمطَم٤مِت  َأُمَّ ٤مِئِر اعُم ًَ . وَمُٞمْٛمَٚمُؽ يَم

ـُ وَمَٝمْؾ  إَِذا ىُمْٚمٜم٤َم ُيْٛمَٚمُؽ  : َؾْرعٌ       
٤ٌَمـمِ ٤م ،  ؟ ومِـٞمِف َوضْمـَٝم٤مِن هُ جَيُقُز سَمْٞمعُ  اعَمْٕمِدُن اًم            :َأطَمُدمُهَ

 

                                                 

 . (2/585): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (6/232 )  اًمٕمزيز()         

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (وومٞمف  ) : (ك)ذم  ()

 . (7/501 ) احل٤موي: يٜمٔمر  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

اًمٕمٛمؾ  ]

وإظمذ 

سمٖمػم إذن 

 [اإلُم٤مم 

 سمٞمع ]

 اعمٕمدن 

 [اًم٤ٌمـمـ 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ُف جَيُقُز  ُٝماَم  ،  اإِلَمامُ طَمَٙم٤مُه ، َأٟمَّ                                   :  َن ؾِمَقاُه و َومَلْ َيْذيُمِر إيَْمَثر ،َوَأَصحُّ

َنَّ اعَمْ٘مُّمقَد ُِمٜمُْف اًمٜمَّْٞمُؾ ،َأٟمَّفُ  ) ِٕ جَيُقُز :  َٓ ٌق َواًمٜمَّٞمُؾ ُُم٧َم    ٌََ٘م٤مِت  وَمرر  جَمُْٝمقُل  ،إَْرضِ   ذِم ـَم

َٗم٦ِم  ـْ شُمَراِب اعَمْٕمِدِن ، اًمَ٘مْدِر َواًمّمر  .  ( اًمٜمَّْٞمُؾ َوسَم٤مقَمفُ  َوومِٞمفِ ، وَمَّم٤مَر يَماَم ًَمْقمَجََع ىَمْدَرًا ُِم

َّٓ ىَمْدَرًا َيَت٠م : َؾْرعٌ        ،  َوإظَْمُذ ُِمٜمُْف ،  قَمَٚمٞمِف ُل ًمِْٚمُٛمْ٘مَٓمِع اًمَٕمؿَ  شمَّكَُٓيْ٘مٓمُِع اإِلَُم٤مُم إِ

ـُ َظْبِد افَزِّ َوَذيَمَر  يَؼ نَّ أَ  )/ أ 109/   اب دِّ                                     ىَم٤مَل ا َأَبا َبْؽٍر افصِّ

ـِ َٓ فِِب  ْٙمُف  :  ِاحَلاِرث ِل بـ ًِ ـْ ُهَق  [َوْأَذْن زِم ]، اْٟمُٔمْرَُم٤م شُمٓمِٞمُؼ وَم٠َمُْم ٤ٌَمىِمل مِمَّ  ذِم إىِْمَٓم٤مِع اًم

ُه عَ وَم٠َمىْمطَ ، وَم٠َمِذَن ًَمُف ، حُمَْت٤مٌج إًَِمْٞمِف   .  ( َُم٤م َأظَمَذ ُِمٜمُْف هَمػْمُ

ـُ َظْبِد افَزِّ ىَم٤مَل        ـْ َوًَمْٞمَس َهَذا  ) : اب َرؾُمقِل                           ًمِِٗمْٕمِؾ   اَأيِب َبْؽرٍ  سمَِردٍّ ُِم

ُه َُم٤م، ص اهللِ  ـْ ، اؾْمَت٠ْمَذَٟمُف  َوًَمق َرَأى َأنَّ ًَمُف َردَّ                      صَرَأى َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  َوًَمِٙم

ـْ َذًمَِؽ  صَوقَمِٚمَؿ َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ ، َأىْمَٓمَع  مَلْ َيِ٘مْػ َوىْم٧َم اإِلىْمَٓم٤مِع قَمغَم ىَمْدِر َُم٤م ًَمْق قَمِٚمَؿ ُِم

ُف  أَ َُم٤ماَأُبق َبْؽرٍ َُم٤مقَمِٚمَؿ  ُف اؾْمَت٠ْمَذَن ، ىْمَٓمَٕمُف َذًمَِؽ يُمٚمَّ ً َوَُمَع َذًمَِؽ وَم٢مِٟمَّ َٓ                               ،  باَِل

اَم َأظَمَذُه سمِٓمِٞم٥ِم َٟمْٗمسِ ، مَلْ َي٠ْمَذْن ًَمُف َُم٤م َأظَمَذُه  َوًَمق  .  (ِه َوإِٟمَّ

                                                 

  .  (8/324)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م :  يٜمٔمر (1)

.  ، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع  (ُمتٍمف  ) : (ك)ذم  ()

 . (2/585)  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: (6/232) اًمٕمزيز ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (يت٠مصمر  ) : (ك)ذم  ()

 . (146/ 3 ) آؾمتذيم٤مر (5)

. ، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع   (وائذن ًمف ) : (ك)ذم  ()

  . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع و (ُمٜمف وُمـ ) : (ك)ذم  ()

 ُم٘مدار  ]

 [اعم٘مٓمع 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ـِ : َوىْم٧َم اإِلىْمَٓم٤مِع يَم٤مَن ىَم٤مِدَرًا  باَِلٌل َوىَمْد َيُٙمقُن : ىُمْٚم٧ُم        َ طَم٤مًُمُف ذِم َزَُم                      صُمؿَّ شَمَٖمػمَّ

ـْ ، اَبْؽرٍ  َأيِب  يَِب َبْؽرِ َومَلْ َيُٙم َ َُم٤مقَمِٛمَٚمُف َرؾُمقُل اهللِ ٍِٕ ِه َأْن ُيَٖمػمر
َٓ ًمَِٖمػْمِ وَم٤مطْمَت٤مَج :       ص  َو

ً إِنَّ :  َوًَمقمَلْ َي٠ْمَذْن ًَمُف يُمٜم٤َّم َٟمُ٘مقُل  ،إمَِم اؾْمتِْئَذاٟمِفِ  َٓ َٞمتِِف ذِم َذًمَِؽ ِب باَِل ىْمَٓم٤مِع إِ  سَم٤مٍق قَمغَم َأطَم٘مر

 . صَرؾُمقِل اهللِ 

       

هِ :  َويُمٜم٤َّم َٟمُ٘مقُل                    ،  اًمَٕمَٛمَؾ ومِٞمِف ُهَق مَلْ ُيٓمِْؼ  إَِذا إِنَّ إَْومَم سمِِف َأْن ُيْ٘مٓمَِٕمُف ًمَِٖمػْمِ

َيَتَٕمٓمََّؾ َٟمْٗمُٕمُف عَ  َٓ ِٚمِٛملَم نِ طَمتَّك  ًْ َ َُم٤م قَمِٛمَٚمُف َرؾُمقُل اهللِ ،  اعُم َٓ ُيَٖمػمر َأِذَن يَم٤مَن  وَمَٚمامَّ ،  صَو

ـْ اَأُبق َبْؽرٍ  ٤م : ذِم َذًمَِؽ باَِللٍ يَم٤مًمٜم٤َّمِئ٥ِم قَم ـْ إىِْمَٓم٤مِع دِ  ُُم١ممَتَِرًا سم٠َِمُْمِرِه اًمّمَّ                     ِرقَم

ـُ َٟمَرى َأنَّ مَجِٞمعَ  ، صَرؾُمقِل اهللِ  َواىِمَٕم٦ٌم قَمغَم َأيْمَٛمِؾ َُم٤م  صَأوْمَٕم٤مِل َرؾُمقِل اهللِ  َوَٟمْح

َداِد  ًَّ ـَ اًم  .َيُٙمقُن ُِم

اؾِِعلُّي َٟمصَّ : إَِذا قَمٓمََّؾ اعَمْٕمِدَن  : َؾْرعٌ        ـْ َأظَمَذُه افشَّ ـْ ًَمُف َُمٜمُْع َُم ُف مَلْ َيُٙم      ،  قَمغَم َأٟمَّ

َأُبق افطَّقِِّب  افَؼايِض ىَم٤مَل 
  ،  َٓ َيْٛمِٚمُٙمفُ : ا نَ َهَذا قَمغَم ىَمْقلِ : ىِمٞمَؾ  ، َأْصَحاُبـَاشَمَٚمَػ اْخ َف :  

َدًا  :إَِذا مَلْ َيْٕمَٛمْؾ ومِٞمِف َُم٤م َيُٙمقُن إطِْمَٞم٤مءً ، ُهَققَمغَم اًمَ٘مْقًَملِم مَجِٞمَٕم٤ًم : َوىِمٞمَؾ  اَم َيْٛمِٚمُٙمُف ُُم١َمسمَّ ُف إِٟمَّ َٟمَّ
ِٕ  

تِل ومِٞمَٝم٤م اعَمْٕمِدُن  ٌََ٘م٦ِم اًمَّ . قَمغَم َأطَمِد اًمَ٘مْقًَملْمِ إَِذا قَمِٛمَؾ طَمتَّك َوَصَؾ إمَِم اًمٓمَّ

ـُ َظْبِد افَزِّ َذيَمَر  : َؾْرعٌ        ْهـَاءَ عَم٤مَّ َأىْمَٓمَع  ص َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ ))  اْب ً ـــ َرُج  افدَّ َٓ ، 

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (هذا  ) : (ك)ذم  ()

 . (5/83): إم  (187 ) خمتٍم اعمزين ()

 . (146 /3)آؾمتذيم٤مر  ()

ْهٜم٤مء  () إُم٤ميمـ  با ًمٙم٧مه ، وىم٤مل محد اجل٤مه ذم حت٘مٞمؼ ُمقوع وؾمط ضمزيرة اًمٕمرب:اًمدَّ

 وأسمرز ُمٔمٝمر   ، ....واًمدهٜم٤مء ُمٜمٓم٘م٦م واؾمٕم٦م شمٗمّمؾ سملم ذىمل ٟمجد وذق اجلزيرة  ) :ي ًمإلؾمٙمٜمدر

شمٕمٓمٞمؾ  ]

 [اعمٕمدن 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 

٤َم ،َي٤م َرؾُمقَل اهللِ :   َؿْقَؾةُ ىَم٤مًَم٧ْم ًَمُف  ٤مءُ  ،  ٍ َبـِل مَتِقؿإسِمِؾِ  دُ ُمَؼلَّ  إهِنَّ ًَ
                             َوَهِذِه ٟمِ

 َذًمَِؽ  [  مَتقؿٍ ] سَمٜمِل
ِ
ـْ َوَراء َٕمُف َرؾُمقُل اهللِ  : ُِم ٌََؼ ذِم ،  (( ص وَم٤مْردَمَ َوَهَذا يَماَم ؾَم

ـِ َحـَّاملٍ إىِْمـَٓم٤مِع    . َأْبَقَض ْب

ايِنِّ  افَؽبِرِ  اُدْعَجؿِ َوَرَأْي٧ُم ذِم        ـِ احَلاِرِث  ذِم طَمِدي٨ِم  فِؾطََّزَ ِم باَِلِل ب                  ،  اعُمَتَ٘مدر

   .(   ُمَعاَوَيةُ  شَم٥َم وكُ ،  إِْن يَم٤مَن َص٤مِدىَم٤ًم ) : آظِمِرهِ  َوذِم 

                                                                                                                                               

 وهل ُمـ  ،وٓ ضم٤ٌمل ومٞمٝم٤م وٓ ُمٞم٤مه.... ًمٚمدهٜم٤مء أهن٤م يمث٤ٌمن قمٔمٞمٛم٦م ُمـ اًمرُم٤مل اًمتل يّمٕم٥م اضمتٞم٤مزه٤م 

               إُم٤ميمـ ًمٚمزخمنمي : ( 330-  329 /2 ) ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان: يٜمٔمر  ].  (أظمّم٥م اًمٌالد إذا ضم٤مءه٤م اًمٖمٞم٨م 

 .   [(1/476)ي  إُم٤ميمـ ًمإلؾمٙمٜمدر: ( 97 )

 

.             هل اًمّمح٤مسمٞم٦م ىَمْٞمَٚم٦ُم سمٜم٧م خمرُم٦م اًمتٛمٞمٛمٞم٦م صمؿ اًمٕمٜمؼمي٦م ، ه٤مضمرت إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  (1)

: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م       (915): آؾمتٞمٕم٤مب  (2616-4/2614)اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م : يٜمٔمر]

(5/382-383). ]    

أن اًمدهٜم٤مء خُمّْم٦ٌم : ومال يتٕمدى اجلٛمؾ ُمرشمٕمف :                  : ُمقوع اًمَ٘مْٞمد ،واعمراد هٜم٤م : اًمٚمٖم٦م   اعُمَ٘مٞمَُّد ذم(2) 

  [  .  (2/507):  اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر   (12/233)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر ].   يم٠مٟمف ُُمَ٘مٞمَّد 

أهؾ طمقـم٦م سمٜمل متٞمؿ : إطمدى يمؼمي٤مت اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م ، يم٤مٟم٧م متأل ٟمجدًا ، هلؿ سم٘م٤مي٤م ُمتٗمرىم٦م ُمٜمٝمؿ  ()

:  ( 23)ُمٕمجؿ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م اعمتٗم٘م٦م اؾمام اعمختٚمٗم٦م ٟم٤ًٌم : يٜمٔمر  ]  . ضمٜمقب إومالج ، وأه ذم ىمرى ٟمجد

 [  . (188): هن٤مي٦م آرب   ( 125/ 1)ُمٕمجؿ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب 

. واعمٓمٌقع   (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)  ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

، يمت٤مب اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء ، سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم  (508-3/507)أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف  (5) 

 . (3070)، ح  (552)، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم ؾمٜمـ أيب داود  (3065)إىمٓم٤مع إرولم ، ح 

 . (1141)، ح  ( 1/370 ) ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ُ ًَمٜم٤َم        ٌَلمر َي٤مَدُة شُم ِلر  :َوَهِذِه اًمزر وٌط  ص َأنَّ إىِْمَٓم٤مَع اًمٜمٌَّ ،  ِه ِصْدِق ِب عَم٤مَّ َأىْمَٓمَٕمُف َُمنْمُ

َتْٕمَٛمُؾ َهَذا ذِم إىِْمَٓم٤مِع  ًْ ِه َأْبَقَض َوُي ْهـَاءِ َويَمَذًمَِؽ ذِم إىِْمَٓم٤مِع ،  َوهَمػْمِ إِنَّ َذًمَِؽ : َوَٟمُ٘مقُل  ، افدَّ

َتْٗمتِل  ًْ ٥ِم َُم٤م َيُ٘مقًُمُف اعُم ًْ ُف حَمُْٛمقٌل قَمغَم طَم ْقَرَة قَمغَم ظِماَلِف َُم٤م َيُ٘مقُل ، يُمٚمَّ َ َأنَّ اًمّمُّ ٌَلمَّ وَم٢مَِذا شَم
 

يـَُ٘م٤مُل  َٓ َتْٗمتِل  ًْ قَرِة اعُمٜمَْٝم٤مةِ  سَمْؾ ِهَل ، شْمَقى ظَمَٓم٠ٌم َف ال: اعُم         ،  َصَقاٌب قَمغَم شمِْٚمَؽ اًمّمُّ

قَرِة  اَم اخلََٓم٠ُم ذِم شمِْٚمَؽ اًمّمُّ وَماَل شَمْدظُمُؾ ومِٞمِف ُصقَرُة ، وَماَل َيُٙمقُن اجلََقاُب ُُمٜمَْٓمٌَِ٘م٤ًم قَمَٚمْٞمَٝم٤م ، َوإِٟمَّ

ِف ، ًمَِٕمَدِم ُُمَٓم٤مسَمَ٘متَِٝم٤م ًَمُف ، احل٤َمِل اًمَقاىِمَٕم٦ِم  ًِ .  َوُهَق َصِحٞمٌح ذِم َٟمْٗم

.   َذًمَِؽ لِ اُز اًمتَّْٕمٚمِٞمِؼ سمِِٛم٨ْم وَ ُي١ْمظَمُذ ُِمٜمُْف َج  : َؾْرعٌ       

إِْذٟمِفِ : مَتَٚمََّؽ َُمْٕمِدَٟم٤ًم سَم٤مـمِٜم٤ًَم  ) : َؾْرعٌ        ُه َواؾْمَتْخَرَج ُِمٜمُْف َٟمْٞماَلً سمَِٖمػْمِ ُه هِ  وَمَٕمكَمْ  :وَمَج٤مَء هَمػْمُ  َردُّ

َٓ ُأضْمـَرَة ًَمـُف  وَم٤مؾْمتِْحَ٘م٤مىُمُف ،  وَمَٗمَٕمَٚمفُ  زِم اقْمَٛمْؾ ومِٞمِف َواؾْمَتْخِرِج اًمٜمَّْٞمَؾ : َوًَمق ىَم٤مَل اعَم٤مًمُِؽ ، َو

٤مِل : إضُْمَرَة  ًَّ َأِو اؾْمَتْخِرج ، اؾْمَتْخَرضْمَتُف وَمُٝمَق ًَمَؽ  َُم٤م: َوًَمق ىَم٤مَل ، قَمغَم اخِلاَلِف ذِم اًمَٖم

َؽ  ًِ ٦ٌَُم جَمُْٝمقٍل  :/ب109/وَم٤محل٤َمِصُؾ ًمِْٚماَمًمِِؽ ، ًمِٜمَْٗم ُف ِه َٟمَّ
ِٕ.  

اؾِِعلُّي ىَم٤مَل        ـُ شَمِْمٌِٞمُٝمُف سم٢ِمسَِم٤مطَم٦ِم صَمَٛمر: افرَّ َت٤مِن َوَٟمْحِقَه٤م  َِويَم٤مَن ُيْٛمِٙم ًْ ٌُ َـّ اعَمٜمُْ٘مقَل ، اًم َوًَمِٙم

ُل     . (إَوَّ

٦َم ) اَداَوْرِديُّي َوَأْوَرَد        ٦ٌَُم َُمٜم٤َمومَِع جَمُْٝمقًَم٦ٍم ، اًمَٕم٤مِريَّ ٤َم ِه ٦ٌََم اعَمٜم٤َمومَِع ، وَم٢مهِنَّ َوَأضَم٤مَب سم٠َِمنَّ ِه

وَرُة إمَِم ، سَمْٕمَد طُمُدوصمَِٝم٤م هَمػْمُ مُمِْٙمٜم٦ٍَم  ُ ٌَْؾ احلُُدوِث  إسَِم٤مطَمتَِٝم٤م َدقَم٧ِم اًميَّ َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم ، ىَم

ـَ إقَْمَٞم٤مِن ، جَمُْٝمقًَم٦ًم  ـْ ُأُصقهِل٤َم ُِم ٌَُتَٝم٤م سَمْٕمَد ، َوُروقِمَل اْٟمتَِٗم٤مُء اجلََٝم٤مًَم٦ِم قَم َوإقَْمَٞم٤مُن ِه

. طُمُّمقهِل٤َم مُمِْٙمٜم٦ٌَم 

                                                 

     .(2/585)سمتٍمف  : روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (6/232)اًمٕمزيز  (1) 

  .( 2/719 ) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  ) احل٤موي ()
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ـْ ـَمَٕم٤مُِمل َُم٤م ؿِمْئ٧َم :  صُمؿَّ َأْوَرَد إَِذا ىَم٤مَل       ٦ٌَُم قَملْمٍ جَمُْٝمقًَم٦ٍم ، يمـُْؾ ُِم ٤َم ِه   :َوَأضَمـ٤مَب ، وَم٢مهِنَّ

٧ْم ِهـ٦ًٌَم  ًَ ٤َم ًَمـْٞم ـاَم ِهـَل إسِمـ٤َمطَم٦ٌم ، سم٠َِمهنَّ ٌَُتُف ، َوإِٟمَّ   ،  (َوشَمِّمحُّ إسَِم٤مطَم٦ُم اعَمْجُٝمقِل َوإِْن مَلْ شَمِّمحَّ ِه

ـْ ُهٜم٤َم ُي١ْمظَمُذ ضَمَقاُب  اؾِِعلِّ َوُِم ٦َم َواعمِٜمَْح٦َم َأُبق افطَّقِِّب َوَذيَمرَ  ، افرَّ   َوَأضَم٤مَب سم٠َِمٟمَّفُ ،  اًمَٕم٤مِريَّ

طَم٤مضَم٦َم إمَِم َهِذِه اعُمَٕم٤مَُمَٚم٦ِم ذِم اعَمْٕمِدِن  َٓ  .

افَؼايِض قَمغَم َوضْمَٝملِم ذِم شَمْٕمِٚمٞمِؼ  َوَهْؾ َيُٙمقُن ذِم َيِد اًمَٕم٤مُِمِؾ َُمْْمُٛمقَٟم٤ًم َأْو َأَُم٤مَٟم٦مً  : َؾْرعٌ       

٤م سمَِ٘مْقًمِفِ  افَػَتاَوىَوذِم ،  َأْيَْم٤ًم ُحَسغٍ  ٦ٌَِم اًمَٗم٤مؾِمَدِة  : َأؿَم٤مَر إمَِم َُم٠ْمظَمْذمِهَ . طُمْٙمُٛمُف طُمْٙمُؿ اهِل

٤م  ،َوذِم اؾْمتِْحَ٘م٤مىِمِف إضُْمَرَة َوضْمَٝم٤منِ ) : َؾْرعٌ        ُف قَمؿِ :  َأطَمُدمُهَ َٟمَّ ِٕ ِف َل اعَمٜمُْع :  ًِ       ،  ( ًمِٜمَْٗم

ِحٞمُح  : افَؼايِض ُحَسْغ َوىَم٤مَل  ُف اًمّمَّ ُف قَمغَم ـَمِريَ٘م٦ِم ، إِٟمَّ يِنِّ زَ ملُ اَوإِٟمَّ
ٌَُف ،   ًَ                  اإِلَمامُ َوَٟم

ـَ إضَِمػمِ  )،  اجُلْؿُفقرِ إمَِم  ُف َأْومَم سم٤ِمعَمٜمِْع ُِم َف اإِلطْمَرامَ  :ذِم احل٩َمر  َوَرَأى َأٟمَّ  إمَِم   إَِذا َسَ

فِ  ًِ اوَمُف  ،َٟمْٗم َـّ اْٟمٍِمَ يٍج ىَم٤مًَمُف -   :َواًمث٤َّميِن ،  ( َوفَم ـُ رُسَ اب
َح                    :  -افـََّقِويُّي  هُ َوَصحَّ

ُف َوىَمَع قَمَٛمُٚمفُ  :جَي٥ُِم  َٟمَّ ِٕ ُُم٧َم ، ًمِْٚماَمًمِِؽ    َٓ . ٍع سَمرر َوُهَق هَمػْمُ َُمَتَٕمدٍّ َو

ٌََٕم٤ًم  افَغَزايِلُّي َوىَم٤مَل        َتِحؼُّ  :وَم٤مًمٔم٤َّمِهرُ  إِْن يَم٤مَن سمِِّمٞمَٖم٦ِم اإِلضَم٤مَرةِ  ) : فِِِلَمامِ  شَم ًْ ُف َي  َأٟمَّ

َتِحؼُّ  :َوإِْن يَم٤مَن سمِِّمٞمَٖم٦ِم اإِلْذِن وَم٤مًمٔم٤َّمِهرُ ، إضُْمَرَة  ًْ َي َٓ ُف  يٍج ظِماَلوَم٤ًم ،  َأٟمَّ ـِ رُسَ ب
ِٓ  ،             

ِدِه سَملْمَ ِصٞمَٖم٦ِم اإِلْذِن َواإِلضَم٤مَرِة :وَمَقضْمَٝم٤مِن ، اقْمَٛمْؾ َوًَمَؽ اًمٜمَّْٞمُؾ : َوإِْن ىَم٤مَل  دُّ  . ( ًمؽَِمَ

َض        مِ َواقْمؽَمَ ـُ َأيِب افدَّ ْقَرِة إُومَم سمَِٕمَدِم اًمُقضُمقِب  اب                       قَمغَم اًمَ٘م٤مِئِؾ ذِم اًمّمُّ

َٚمَخ ؿَم٤مًة سمِِجْٚمِدَه٤م َأْو ىَم٤مَل  سماَِم  ًْ ـْ َهِذِه احِلٜمَْٓم٦َم سمَِدىِمٞمِ٘مَٝم٤م : ًَمق اؾْمَت٠ْمضَمَرُه ًمَِٞم                      ، اـْمَح

                                                 

    .(6/232) : اًمٕمزيز  (2/586) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم (1) 

  .   سمتٍمف (328-8/327) هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م (2)

 . ( 6/232)  اًمٕمزيز: (2/586 ) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: يٜمٔمر  ()

 . (4/232)اًمقؾمٞمط  ()

اؾمتح٘م٤مق  ]

 اًمٕم٤مُمؾ

  [ إضمرة 
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ْؾَعةِ َوَأضَم٤مَب ، وَماَل ظِماَلَف ذِم اًمُقضُمقِب  ـُ افرِّ ُف اب َتِحٞمُؾ  سم٠َِمٟمَّ ًْ َي
طُمُّمقُل اًمٜمَّٞمِؾ ًمِْٚمَٕم٤مُِمِؾ :  

َنَّ  َٓ ، َأْصَٚمُف قَمغَم اإِلسَم٤مطَم٦ِم  ِٕ قَرشَملِم  ُيَتَخٞمَُّؾ  َو ٦ُم اإِلضَم٤مَرِة ذِم اًمّمُّ  َواؾْمَتٜمَْٙمَر ، ِصحَّ

يٍج   ىَمْقَل  اإِلَمامُ  ـِ رُسَ   . إَِذا مَلْ حَيُّْمْؾ َٟمْٞمٌؾ : إِْن يَم٤مَن َيْٓمُرُدُه اب

َنَّ اًمِٕمَقَض ،  اؾْمَتْخَرضْمَتُف سَمْٞمٜمَٜم٤َم ُُمٜم٤َمَصَٗم٦ٌم  َُم٤مَف   :اقْمَٛمْؾ  ): َوًَمق ىَم٤مَل        ِٕ مَلْ َيِّمحَّ : 

ٌَِٖمل َأْن ُيْٕمَٚمؿَ  طِ كَ  َوًَمٞمَس  ،َيٜمْ َذْ
سْمِح ذِم   ـَ اًمرر  ُِم

ٍ
                َأِو اًمثََّٛمَرِة ذِم ، افِؼَراضِ ضُمْزء

ـَ إَْصِؾ   :  اُدَساَؿاةِ  ُف ضَمَٕمَؾ قِمَقَض اًمَٕمَٛمِؾ ُهٜم٤َم ضُمْزَءًا ُِم َٟمَّ
َط ، ِٕ وَمُٝمَق يَماَم ًَمْق َذَ

ـْ َرْأِس اعَم٤ملِ  .   ( ًمِْٚمَٕم٤مُِمِؾ ضُمْزَءًا ُِم

                                                                                                                                               

                      يٙمٜمك أسم٤م إؾمح٤مق ، وًمد سمحامة  ، هق إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمٜمٕمؿ اهلٛمداين احلٛمقي()

                                                     هـ ، رطمؾ إمم سمٖمداد ومتٗم٘مف هب٤م ، وزم ىمْم٤مء سمٚمده ويمثػٍم ُمـ سمالد اًمِم٤مم ،  583ؾمٜم٦م 

  :يٜمٔمر  ]  .              هـ642، شمقذم ؾمٜم٦م  (اًمت٤مريخ) و ،(أدب اًم٘مْم٤مء ) و ،(ذح ُمِمٙمؾ اًمقؾمٞمط)ًمف 

   : ( 2/99 )   ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم: (118  – 8/115 )  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى

 [ . ( 1/266) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (يّمح  ) : (ك)ذم  () 

   . (8/328)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م   (2)          

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ُم٤م  ) : (ك)ذم  ()

: ًم٤ًمن اًمٕمرب  (652)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  ].      اًم٘مٓمع : ُمِمتٌؼ ُمـ اًم٘مرض : وهق :  ًمٖم٦ًم اًم٘مراض ()

(12/71) . ] 

ومامطمّمؾ ُمـ ومؼ ؿمخّم٤من قمغم أن يٙمقن اعم٤مل ُمـ أطمدمه٤م واًمٕمٛمؾ قمغم أظمر ، تأن يو ه:واصٓمالطم٤ًم 

.                اعمْم٤مرسم٦م   :  أهؾ احلج٤مزويًٛمك قمٜمدومٝمق سمٞمٜمٝمام قمغم ُم٤م ذـم٤م ، واخل٤ًمرة قمغم ص٤مطم٥م اعم٤مل ، رسمح 

       [ .                               (222):  اعمحرر  ( 437 / 7 )هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  : يٜمٔمر ]

٤مىم٤مة () ًَ :             (1295)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط : يٜمٔمر  ].      ُمِمت٘م٦ٌم ُمـ ؾم٘مك : أي ضمٕمؾ ًمف ُم٤مًء :  ًمٖم٦م اعُم

 [ . (7/211)ًم٤ًمن اًمٕمرب 

 أن يدومع اًمرضمؾ ؿمجره إمم آظمر ًمٞم٘مقم سمً٘مٞمف وقمٛمؾ ؾم٤مئر ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ، سمجزء ُمٕمٚمقم ًمف :       واصٓمالطم٤ًم 
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ُف ًمِْٚماَمًمِِؽ : ىَم٤مَل        ِذي ، َوإَِذا اؾْمَتْخَرَج ؿَمْٞمَئ٤ًم وَمُٙمٚمُّ َتِحؼُّ ُأضْمَرَة اعمِْثِؾ ًمِٚمٜمرّْمِػ اًمَّ ًْ َوَي

َتْخِرضُمفُ  ًْ َي
ظْمتاَِلِف ِك ،ًمِٚماَملِ   ِٓ ـَ ا  افَؼايِض ُحَسغٌ  ىَم٤مًَمفُ ،  َوذِم اًمٜمَّّْمِػ أظَمِر َُم٤م َذيَمْرَٟم٤م ُِم

   .اًمَٗمَت٤مَوى ذِم 

ُة َدَراِهؿَ  ): َوًَمْق ىَم٤مَل        اَم   [َيِّمحَّ  ملَ ] وَماَم اؾْمَتْخَرضْمَتُف ًَمَؽ ُِمٜمُْف قَمنَمَ ُف ُرسمَّ َٟمَّ
ِٕ  :                    

ُؾ َهَذا اًمَ٘مْدرَ  ُة َُمْٕمُٚمقَُم٦ًم  ،  (َٓ حُيَّمر َٓ وَمْرَق ذِم مَجٞمِع َذًمَِؽ سَملَم َأْن شَمُٙمقَن اعُمدَّ                     َو

سَملْمَ َأْن َيْح ، َأْو جَمُْٝمقًَم٦ًم  َٓ . َٓ   َأوْ  َل َرءٌ ُص َو

     َوإَِذا َأظْمَرَج ؿَمْٞمَئ٤ًم ، وَمُٝمَق وَم٤مؾِمٌد َأْيَْم٤ًم ، ًَمَؽ  إِْن َأظْمَرضْم٧َم ُِمٜمُْف ؿَمْٞمَئ٤ًم وَمُٝمقَ : َوًَمْق ىَم٤مَل       

٤مسمُِؼ  ًَّ وَمِٗمل اؾْمتِْحَ٘م٤مىِمِف ُأضْمَرَة ُِمْثِٚمِف اخِلاَلُف اًم
َتِحؼَّ ؿَمْٞمَئ٤ًم ضَمْزَُم٤ًم ،   ًْ ِرْج ؿَمْٞمَئ٤ًم مَلْ َي ، َوإِْن مَلْ خُيْ

. سمِِخاَلِف ًَمْٗمِظ اإِلضَم٤مَرِة قَمغَم َأطَمِد اًمَقضْمَٝملِم 

ًة َُمْٕمُٚمقَُم٦ًم  اؾْمَت٠ْمضَمْرشُمَؽ سمِِديٜم٤َمٍر ًمَِتْٕمَٛمَؾ ذِم َهَذا اعَمْٕمِدنِ : َوًَمق ىَم٤مَل        ٤مطَم٦ًم ، ُُمدَّ ًَ َأْو َُم

. َُمْٕمُٚمقَُم٦ًم َصحَّ 

 إضَِم٤مَرةً  َوشَمُٙمقنُ ، َأِواًمٓمرلْمِ مَلْ َيِّمحَّ  َأْو سمَِ٘مْٓمِع اًمَقطْمؾِ ، إمَِم َأْن َئْمَٝمَر َٟمْٞمُٚمُف : َوًَمق ىَم٤مَل       

َّٓ َأْن ،  وَم٤مؾِمَدةً  .  وَمَٞمِّمحُّ َُمَع اجلَْٝمِؾ ضِمَٕم٤مًَم٦ًم :يُمقَن َت إِ

ـْ َأْحَقا َمَقاَتًا َؾَظفَ  ): ىَم٤مَل       ـٌ َمَؾَؽُف / أ 110/   ؾِقِف َمْعِدنٌ رَ َوَم
،          ( َباضِ

اؾِِعلُّي   ، َومَج٤َمقَم٦مٌ  ، اَداَوْرِديُّي ىَم٤مَل   َيؿْ إِ  ):  َوافرَّ
ِ
ُف سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء َٟمَّ ِٕ ظِماَلَف ومِٞمِف :  َٓ ُف   ًمُِؽ ــٟمَّ

                                                                                                                                               

     [ .( 438 /2) : ُمٖمٜمل اعمحت٤مج   (8/5)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م : يٜمٔمر ].   ُمـ صمٛمره 

 . (2/586)سمتٍمف : روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  ( 233-6/232 )  اًمٕمزيز()

 .   (م)، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع و (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  () 

   .(2/586): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (6/233)اًمٕمزيز  (2)  

  .(2/278)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (3)          

 . (7/499)احل٤موي :  يٜمٔمر ()

 ُمٚمؽ  ]

 اعمٕمدن 

 اًم٤ٌمـمـ 

 طمٞم٤مء إب

 [اعمقات 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ـْ َأضْمَزاِئَٝم٤م ، إَْرُض سم٠َِمضْمَزاِئَٝم٤م  ازِ سمِِخاَلِف ، َوُهـَق ُِم ـَ ُف ُُمقَدٌع ومِٞمَٝم٤م  افرِّ         ،  (وَم٢مِٟمَّ

ُيْٛمَٚمُؽ سم٤ِمإِلفْمَٝم٤مِر  افَغَزايِلُّي َويَمَذا ىَم٤مًَمُف  َٓ .  شَمْٗمِريَٕم٤ًم قَمغَم اًمَ٘مْقِل سم٠َِمنَّ اعَمْٕمِدَن 

َذ قَمَٚمْٞمِف َداَرًا ، ا مَلْ َيْٕمَٚمْؿ َأنَّ ومِٞمِٝم٤م َُمْٕمِدَٟم٤ًم ذَ َهَذا إِ َ       َ اؾِِعلُّي  ىَم٤مَل ،وَم٢مِن قَمِٚمَؿ َواختَّ                       :  افرَّ

َخِزَّ إِنَّ  ) ْ ْقَخ َأَبا افَػَرِج افرسَّ ٤م ،  ـَمِريَ٘ملِم   َٟمَ٘مَؾ ذِم ُِمْٚمِؽ اعَمْٕمِدنِ  افشَّ                        :َأطَمُدمُهَ

٤مسمَِ٘ملِم  ًَّ ُف قَمغَم اًمَ٘مْقًَملِم اًم   :َيْٕمٜمِل، َأٟمَّ
ِ
ـَ ُيْٛمَٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

٤ٌَمـمِ     : َواًمث٤َّميِن ،  َأنَّ اعَمْٕمِدَن اًم

ُف ُيْٛمَٚمُؽ يَماَم ًَمْق مَلْ َيْٕمَٚمؿ  . ( اًمَ٘مْٓمُع سم٠َِمٟمَّ

ِريَ٘م٦ِم إُْومَم َأنَّ        َيِّمحُّ اًمَ٘مّْمُد  َواًمَٗمْرُق قَمغَم اًمٓمَّ َٓ           وَم٢مِنَّ اعَمْٕمِدَن طِمٞمٜمَِئٍذ ، قِمٜمَْد اًمِٕمْٚمِؿ 

َٓ شُمْ٘مَّمدُ ، ُهَق اعَمْ٘مُّمقُد  َّٓ ًَمُف  َوسُمْ٘مَٕم٦ُم اعَمْٕمِدِن                                    :  اإِلَمامُ ًمَِؽ ىَم٤مَل ذَ  َولِ ،إِ

َُمْزَرقَم٦ًم اَدْذَهِب فَم٤مِهُر  ) َٓ ُيتََّخُذ َداَرًا َو َٓ َنَّ اعَمْٕمِدَن  ِٕ ٌُْ٘مَٕم٦ُم اعُمْحَٞم٤مُة :  َٓ مُتَْٚمُؽ اًم ٤َم  ،  َأهنَّ

ـْ ىَم٤مَل ، وَم٤مًمَ٘مّْمُد وَم٤مؾِمٌد   : َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم
ِ
  .  ( َيْٛمِٚمُٙمَٝم٤م سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

                                                                                                                                               

 . (2/585): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (6/231)اًمٕمزيز  ()

.   (م)اعمٓمٌقع و، واعمث٧ٌم ُمـ  (اًمزيم٤مة  ) : (ك)  ذم ()

 . (4/233)اًمقؾمٞمط  ()

 . ( 232-6/231 )  اًمٕمزيز()

 هـ ، واًمنظمز ٟم٦ًٌم إمم هظمس431 هق قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمنظمز ،  وًمد ؾمٜم٦م ()

                                 واحلًـ اعمّٓمققمل ، ،اًم٘م٤ميض طمًلم ، وأيب اًم٘م٤مؾمؿ اًم٘مِمػميبوهل ُمـ سمالد ظمراؾم٤من ، شمٗم٘مف 

 : (104 – 5/101 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: يٜمٔمر  ] .  هـ 494، شمقذم ؾمٜم٦م  (اإلُمالء) و ،(اًمتٕمٚمٞم٘م٦م)ًمف 

 [ . ( 1/322 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي:  (1/266 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ أيب ؿمٝم٦ٌم

  . (8/323) هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م (3)



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

اؾِِعلُّي ىَم٤مَل        ـْ ظِماَلٍف ذِم اعَمَٕم٤مِدِن اًمٔم٤َّمِهَرةِ أنَ َوكَ  ):  افرَّ ـِ  َُم٤مطَمَٙمْٞمٜم٤َمُه ُِم               قَم

ـْ َهَذا افَقِشقطِ   . ( َُم٠ْمظُمقٌذ ُِم

ـٌ اُدَصـِِّػ َوىَمْقُل       
َيْٛمِٚمُٙمفُ ،  سَم٤مـمِ َٓ ُف َيْٛمِٚمُٙمُف َأْيَْم٤مً  ،ًَمْٞمَس ُُمَراُدُه َأنَّ اًمٔم٤َّمِهَر  ً   وَم٢مِٟمَّ َٓ ىَمْق

وَماَل وَمْرَق ذِم َذًمَِؽ سَملْمَ اعَمْٕمِدِن اًمٔم٤َّمِهِر َواعَمْٕمِدِن ، إَِذا فَمَٝمَر ذِم إَْرِض اعُمْحَٞم٤مِة ، َواطِمَدًا 

ـِ  ٤ٌَمـمِ َح سمِِف  اًم ُف َيْٛمِٚمُؽ أَ وَ  ) ،  اَداَوْرِديُّي َسَّ ً هُ ٟمَّ َٓ َدًا ىَمْق َنَّ اعَمْٕمِدَن   ُِمْٚمَٙم٤ًم ُُم١َمسمَّ ِٕ            َواطِمَدًا : 

َّٓ ] مَلْ َئْمَٝمرْ  ٌََٓمَٝم٤م  [إِ  وَمَّم٤مَر يَمَٕملْمٍ اؾْمَتٜمْ
ِ
.   ( سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

ى َداَرًا َوفَمَٝمرَ  : َؾْرعٌ        إَِذا اؿْمؽَمَ
ـٌ  

َيُٙمقُن : إَْصَحاُب ىَم٤مَل ، ومِٞمَٝم٤م َُمْٕمِدٌن سَم٤مـمِ

٤ٌَمِئِع  ي ُدوَن اًم ٤ٌَمِئِع  : إِْشَحاٍق  َأُبقىَم٤مَل ، ًمِْٚمُٛمِْمؽَمِ ُه قَمغَم اًم           ، وَمَٚمق َوضَمَد ومِٞمَٝم٤م ِريَم٤مَزًا َردَّ

ٌَْٚمُف  ـْ ىَم ُه قَمغَم َُم ٤ٌَمِئِع َردُّ . َوقَمغَم اًم

٤مُر ِريَم٤مَزاً  :َأَراِوٞمِٝمؿ ًَمٜم٤َم ومِٞماَم  ومِٞماَم وُمتَِح ُصْٚمَح٤ًم اجُلْرَجايِنُّي ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ           إَِذا َوضَمَد اًمُٙمٗمَّ

ُه إًَِمْٞمٜم٤َم  ُه قَمَٚمْٞمِٝمؿ ، ذِم سَمْٕمِض َأَراِوٞمَٝم٤م َوضَم٥َم َردُّ ، َوإِْن ََوضَمْدَٟم٤مُه ومِٞماَم َأَراِوٞمِف هَلُْؿ َوضَم٥َم َردُّ

ِل  ِؿ إَوَّ ًْ ُف فَم٤مِهر : َوًَمَؽ َأْن شَمْ٘مقَل ذِم اًمِ٘م ِٚمٍؿ ، إِٟمَّ ًْ ُ
ٌَِٖمل  ، إَِذا ْاطْمَتَٛمَؾ َأْن َيُٙمقَن عمِ َّٓ وَمَٞمٜمْ َوإِ

ْٞمٜم٤َمُه قَمٜمُْٝمْؿ  ٤م شَمَٚم٘مَّ َٟمَّ ِٕ   .َأْن َيُٙمقَن هَلُؿ 

ٞمر٥ِم ذِم َأُبقَوىَم٤مَل        دِ  اًمٓمَّ ـْ اُدَجرَّ                                 ،اجُلْرَجايِنُّي ُِمْثَؾ َُم٤مىَم٤مًَمُف  َأيِب إِْشَحاَق  قَم

يَم٤مِز : َوَزاَد اعَمْٕمِدَن  وُه قَمَٚمْٞمٜم٤َم : وَمَجَٕمَؾ طُمْٙمَٛمُف طُمْٙمَؿ اًمرر َوإِْن ، إِْن يَم٤مَٟم٧ِم إَْرُض ًَمٜم٤َم َردُّ

ْيٜم٤َمهُ  يَم٤مَٟم٧ِم إَْرُض  .  قَمَٚمْٞمِٝمؿ  هَلُؿ َردَّ

                                                 

  . (2/585) : روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم (6/232) اًمٕمزيز (4)

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع و (ذم  ) : (ك)ذم  ()

 . (7/499)احل٤موي  ()

. ، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع  (م)و (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  (2)
 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

٤ٌَمـمِٜم٦َِم  ):   َؾْرعٌ        ـَ اعَمَٕم٤مِدِن اًم وَزُج ُِم َصاُص  َوافَقاُؿقُت  افَػْرُ                            ،  َوافرَّ

ـِ  ْقِخ َوقَم دٍ  َأيِب افشَّ َنَّ حُمَؿَّ ِٕ ٌد ذِم احلَِديِد :  ـٌ ،  سَم٤مٍد قَمغَم احلََجِر هُ  شَمَردُّ
ُف سَم٤مـمِ ِحٞمُح َأٟمَّ ، َواًمّمَّ

٤ٌَمِدي قَملْمُ  اَم ُهَق ، احلَِديِد  َوًَمْٞمَس اًم ٞمَٚمُتفَوإِٟمَّ مْ ،  ُ خَمِ ْٞمَؾ () انَ َوىَمْد ىَمدَّ ًَّ                   رَ هَ إَِذا َأظْ   َأنَّ اًم

 .  (ىِمْٓمَٕم٦َم َذَه٥ٍم اًمَتَحَ٘م٧ْم سم٤ِمعَمَٕم٤مِدِن اًمٔم٤َّمِهَرِة 

٤ٌَمـمِٜم٦َِم  اإِنَّ حَمَؾَّ اًمَ٘مْقًَملْمِ ذِم  ) : اَداَوْرِديُّي ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ                       إَِذا مَلْ َيْٕمَٛمؾ - عَمَٕم٤مِدِن اًم

ُف إِْن قَمِٛمَؾ ومِٞمِف فَمَٝمَر َٟمْٞمُٚمُف  - ومِٞمَٝم٤م ـْ فَم٤مِهِرِه َأٟمَّ ـْ ،  ُهَق َأْن َيْٕمَٚمَؿ ُِمٜمُْف سماَِم ُيَِم٤مِهُد ُِم وَم٢مِْن مَلْ َيَتَٞم٘مَّ

ُٚمَػ ،  َذًمَِؽ ُِمٜمْفُ  ُٚمَػ  َواطْمَتَٛمَؾ َأْن خَيْ خَيْ َٓ ـُ َأيِب ُهَرْيَرةىَم٤مَل : َوَأْن  جَيِْري قَمَٚمْٞمِف طُمْٙمُؿ :  َ اْب

 
ِ
  :           افَقْجُف افثَّايِن وَ ، َوُهَق إََصحُّ ، اعَمَقاِت ذِم ضَمَقاِز إىِْمَٓم٤مقِمِف َوشَم٠ْمسمِٞمِد ُِمْٚمِٙمِف سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

٤ًٌَم ًمَِٔم٤مِهِر َأُْمِرَه٤م: جَيِْري طُمْٙمُؿ اعَمَٕم٤مِدِن  ـْ يَمْقهَن٤َم َُمَقاشَم٤مً  :شَمْٖمِٚمٞم   . (  َُم٤ممَلْ َيَتَٞم٘مَّ

ْؾَعةِ َوىَم٤مَل        ـُ افرِّ ُف خُي٤َمًمُِػ ـَمِريَ٘م٦َم ،  َأهْمَرَب ذِم َذًمَِؽ اَداَوْرِديَّ إِنَّ  : اب             َوَأٟمَّ

ْٞمِخ ] دٍ   [اًمِمَّ .  ذِم اجلَِديِد َأيِب حُمَؿَّ

                                                 

  .طمجر يمريؿ ، همػم ؿمٗم٤مف ، ُمٕمروف سمٚمقٟمف إزرق أو أُمٞمؾ إمم اخلية ، ُيَتحغمَّ سمف : اًمٗمػموزج  ()

.    [ ( 708 )اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط :  (6/150)شم٤مج اًمٕمروس : يٜمٔمر]

.                                 طمجر يمريؿ ، صٚم٥م ؿمٗم٤مف ، ًمقٟمف أمحر أو أزرق ، ويًتٕمٛمؾ ًمٚمزيٜم٦م : اًمٞم٤مىمقت  ()

 .  [(1065 ) اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط : ( 163 )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط : يٜمٔمر ]

                             = ىمدر ذم ُمٜمف إذا ـُمِرحاً إن يًػم: ي٘م٤مل  وهق ٟمققم٤من أؾمقد وأسمٞمض ،: اًمرص٤مص ()

.  [ (348 )، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  (597 /17 ) شم٤مج اًمٕمروس :يٜمٔمر  ].  حلٛمٝم٤م و٩ممل يـ=  

  .(317)وص  (286)ص  ()         

    .(6/230)  اًمٕمزيز: (2/584) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم (2)      

 . (7/500 )  احل٤موي()        

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()        

 ة لأُم٨م ]

اعمٕمدن 

 [ اًم٤ٌمـمـ



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ُف َيْٛمِٚمُؽ اعَمْٕمِدنَ  : َؾْرعٌ        ُْمٜم٤َم اًمَ٘مْٓمَع سم٠َِمٟمَّ  إَْرِض  ىَمدَّ
ِ
                     :  اجُلقِريُّي  ىَم٤مَل ،سم٢ِمطِْمَٞم٤مء

ِذي ذِم اعَمْٕمِدنِ  َـّ اًمَّ مِه٤م ًَمِٙم ٦ٍم َوهَمػْمِ ـْ َذَه٥ٍم َوومِْمَّ َّٓ سمُِخُروضِمَٝم٤م َٓ  ُِم                  ، ُِمٜمُْف  ُيْٛمَٚمُؽ إِ

طََمٍد قَمَٚمْٞمفاوَم٠َممَّ  ،  هِث رْ َوَيْٕمَٛمَؾ سمَِح  ِٕ ٌَْؾ ظُمُروضِمَٝم٤م وَماَل ُِمْٚمَؽ   .  ىَم

ـْ َيْقِم ُِمْٚمِؽ ، إَْرِض   َيْقِم يَم٤مَن خَمُْٚمقىَم٤ًم ذِم نْ َوًَمقيَم٤مَن ُِمْٚمُٙمُف قَمَٚمْٞمَٝم٤م َٟم٤مؿِمَئ٤ًم مِ        َأْو ُِم

ُه / ب 110/ؾَمَقاًء  ،   َُم٣َم قَمَٚمْٞمَٝم٤ماملِ  قَمَٚمْٞمِف َزيَم٤مهُت٤َم َوضَم٥َم  إَْرضِ   .َأظْمَرضَمُف ُهَق َأْو هَمػْمُ

َوًَمْٞمَس يَمَذًمَِؽ اعَمْٕمِدُن : ، َويَم٤مَن طُمْٙمُٛمُف َأْن ُيَردَّ قَمغَم َص٤مطِمٌِِف سَمْٕمَد َأْن شَمَداَوًَمْتُف إَْيِدي       

ـِ اؾْمَتْخَرضَمُف  َنَّ َزيَم٤مشَمُف قَمغَم َُم َم ، ِٕ ـْ شَمَ٘مدَّ ُيْٕمَتؼَمُ ُِمْٚمُؽ َُم َٓ ـْ ىِمٞمَؾ ، َو َيِرُد قَمغَم َُم َٓ       :  َو

ٌَْٚمُف  ُف َُمَٚمَٙمُف ىَم ِذي ُيقضَمدُ َى َوًمَِذًمَِؽ شُمْؼ ، إِٟمَّ يَم٤مِز اًمَّ ـَ اًمرر  ُديقُن اعَمٞمر٧ِم ُِم
          ذِم ُِمْٚمِٙمِف  

َٗمُف  ِذي ظَمٚمَّ َٓ ، َوإِْن ُوضِمَد سَمْٕمَد َُمْقشمِِف ، اًمَّ ـَ اعَمْٕمِدِن :  هُ ُث ُديْقَٟمُف مِم٤َم اؾْمَتْخَرَج َوِري شُمْ٘م٣َم َو ُِم

َنَّ َذًمَِؽ َرٌء َدظَمَؾ ذِم ُِمْٚمِؽ  . ُدوَن اعَمٞمر٧ِم  قَمَٛمِٚمِٝمؿِب م هِ ِٕ

ْؾَعةِ ىَم٤مَل        ـُ افرِّ َّٓ سم٤ِمإِلظْمَراِج  : اب ُيْٛمَٚمُؽ إِ َٓ                      َوإَِذا يَم٤مَن اًمٜمَّْٞمُؾ َوإِْن َُمَٚمَؽ اعَمْٕمِدَن 

َّٓ َيُٙمقنَ  ـِ  َأ ٌَْٞمِع هَمَرُر َوطِمْٞمٜمَِئٍذ َيٜمَْتِٗمل ال؟ ُُمَ٘م٤مسَماَلً سم٤ِمًمثََّٛم ِذي َيْٛمِٚمُؽ سمِِف َُمَع اًم               ، اًمَّ

ٌَْٞمِع اًمَ٘مٜم٤َمِة ُب َوَيْ٘مرُ  ٌَُف َذًمَِؽ سمِ َق ،  ؿَم َّٓ َأْن ُيَٗمرَّ   ،عمِٜم٤َمومَِع ُأظَمرْ  قَملْمَ اًمَ٘مٜم٤َمِة شُمْ٘مَّمدُ   [َأنَّ  ] إِ

َٓ َُمٜمَْٗمَٕم٦َم ًمِٚمَٛمْٕمدِ  َق احلُْٙمُؿ ومِٞمَٝم٤م، ًمِِف ْي  شُمْ٘مَّمُد هَمػْمَ نَ نِ َو وَمِٚمَذًمَِؽ اوْمؽَمَ
 . 

َيْ٘مِّمُد ،َوَهَذا اًمَٗمْرُق َصِحٞمٌح : ىُمْٚم٧ُم        َٓ اِئفِ ِب  َوقِمٜمَْد اًمِٕمْٚمِؿ سم٤ِمعَمْٕمَدِن  ِذَ
َُم٤م  ومِٞمِف  هَمػْمَ

 إَِذا سَم٤مَع َداَرًا ومِٞمَٝم٤م َُمْٕمِدُن َذَه٥ٍم سمَِداٍر ومِٞمَٝم٤م  :َوهِلََذا اعَمْٕمٜمَك ىُمْٚمٜم٤َم، سمِِخاَلِف َُم٤م إَِذا مَلْ َيْٕمَٚمؿ 

ٌَْٞمِع مَلْ َيِّمحَّ  :َذَه٥ٍم ِب َُمْٕمِدُن َذَه٥ٍم َأْو  ُف إِْن يَم٤مَن فَم٤مِهَرًا طِملَم اًم ـْ فَم٤مِهَرًا ،  إِٟمَّ  َوإِْن مَلْ َيُٙم

ُف ًَمْٞمَس سمَِٛمْ٘مُّمقٍد  َٟمَّ ِٕ . َصحَّ : 

                                                 

  . (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (سمحدث) : (ك) ذم (5)

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك) ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ٌَِٖمل قَمغَم اعَمْٕمٜمَك       ِذي ىَم٤مًَمُف  َوَيٜمْ وَمْرَق َأْن َيْٕمَٚمَؿ سمِِف إِنَّ   :يُّي رِ اجُلقاًمَّ َٓ ـْ فَم٤مِهَرًا   ُه إَِذا مَلْ َيُٙم

َيْٕمَٚمؿ َٓ َيْٛمِٚمُؽ َُم٤مومِٞمفِ  : َأْو  َٓ ُف  َٟمَّ سَم٤م ومِٞمفِ  : ِٕ ِذي ىَم٤مًَمُف  ، وَماَل َيَ٘مُع اًمرر َـّ َهَذا اًمَّ  يُّي رِ اجُلقًَمِٙم

اؾِِعلِّ خُم٤َمًمٌِػ ًمَِٙماَلِم  ٤مٌن سمَِٖمػِم ،   َوإَْصَحاِب  افشَّ ًَ ُف إِْن قَمِٛمَؾ ومِٞمِف إِْٟم طُمقا سم٠َِمٟمَّ َوَسَّ

ُه  ،إِْذِن َص٤مطِمٌِِف َوَأظَمَذ ُِمٜمُْف َٟمْٞماَلً يَم٤مَن قَم٤مِصَٞم٤مً  َح سمِِف ،  َوًَمِزَُمُف َردُّ ـْ َسَّ  . اجُلْرَجايِنُّي مِمَّ

ٌََؼ ومِٞماَم إَِذا  : َؾْرعٌ        ُف  َوَُم٤م: قْمَٛمْؾ ا :  [ىَم٤مَل ]ؾَم  وَمُٝمق ًَمَؽ َأٟمَّ
ٍ
ـْ َرء                اؾْمَتْخَرضْمَتُف ُِم

٦ٌَُم جَمُْٝمقٍل َوَأنَّ احل٤َمِصَؾ ًمِٚماَمًمِِؽ  ُف ِه َٟمَّ
ِٕ . َٓ َيِّمحُّ : 

ْؾَعةِ َوىَم٤مَل        ـُ افرِّ ـِ  -  اب ٌََؼ قَم ٤ٌَمً  يِّ رِ اجُلقَأنَّ َُم٤م ؾَم ُيْٛمَٚمُؽ َُم٤مَداَم ذِم  :ىَمِري َٓ  َأنَّ اًمٜمَّْٞمَؾ 

ـِ اؾْمَتْخَرَج ُِمٜمُْف ؿَمْٞمَئ٤ًم مَ ، اعَمْٕمَدِن  يَم٤مَن ومِٞماَم إَِذا اؾْمَتْخَرضَمُف  َوَهَذا إَِذا:  ىَم٤مَل -يَمُف َل َوَأنَّ َُم

ـُ ومِٞمِف  ـْ طَمَٙمَؿ ًَمُف سم٤ِمعمِْٚمِؽ وَمُٝمَققَملْمُ َُم٤م َٟمْح ُف ، سم٢ِمِْذِن َُم يَماَم ًَمْق َأِذَن ، َوَيُٙمقُن سم٤ِمإِلْذِن شَم٤مِريَم٤ًم طَم٘مَّ

َرُه نَ ًمَِِمْخٍص ذِم ِب   َُم٤م حَتَجَّ
ِ
إِْذٍن وَمَٛمَع اإِلْذِن َأْومَم ، اء ، َوإِْن يَم٤مَن ومِٞماَم إَِذا اؾْمَتْخَرضَمُف سمَِٖمػْمِ

ـْ َٟمصَّ  اؾِِعلُّي ًَمِٙم فِ ،  سمَِردر َذًمَِؽ ذِم اًمـَح٤مًَملْمِ افشَّ                       : اُدْخَتَكِ   ىَمْقًَمُف ذِم  :َيْٕمٜمِل سمِٜمَّمر

ـْ قَمِٛمَؾ ذِم  ) ِه َُمَٕم٤مِدَن ُِمْٚمُٙمَٝم٤م َُم ُرُج وَمِٚماَمًمِِٙمَٝم٤م ، ًمَِٖمػْمِ ُف ، وَماَم خَيْ وَم٢مِْن قَمِٛمَؾ سم٢ِمِْذٟمِِف َأْو قَمغَم َأٟمَّ

َقاءٌ  ًَ َُم٤مظَمَرَج وَمُٝمَق ًَمُف وَم
٦ٌَمً ،  َٓ َيْٕمِروُمَٝم٤م اًمَقاِه٥ُم  ، َوَأيْمَثُر َهَذا َأْن َيُٙمقَن ِه                                

َٓ اعَمْقُهقُب ًَمفُ  ٌَْض  ،َو  .  (  َومَل ُيْ٘م

ُد قَمغَم :  ىُمْٚم٧ُم        ـْ َهَذا اًمٜمَِّص اًمرَّ ـُ َأْن ُي١ْمظَمَذ ُِم ٤َم هَمػْمُ : ذِم ىَمْقًمِِف  يِّ رِ اجُلقَوُيْٛمِٙم إهِنَّ

يَم٤مِة ، مَمُْٚمقيَم٦ٍم  ـْ ُيِْمِٙمُؾ قَمَٚمْٞمِف قَمَدُم ُوضُمقِب اًمزَّ ُؼ : َوىَمْد ُيَ٘م٤مُل ذِم ضَمَقاسمِِف ، ًَمِٙم َٟمَتَح٘مَّ َٓ ٤م  إِٟمَّ

                                                 

 . (188 ) خمتٍم اعمزين: يٜمٔمر  ()

   (6/232): اًمٕمزيز  (2/585)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم : يٜمٔمر  (3)          

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

  .  (188)ص (2)          



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ٌَْؾ  اَم َيُٙمقنُ ُوضْمَداٟمِِف : جِلََقازِ يَمْقَٟمُف خَمُْٚمقىَم٤ًم ذِم إَْرِض ىَم َٗم٦ِم ذِم  َأْن َيُٙمقَن إِٟمَّ قَمغَم َهِذِه اًمّمر

ـْ ُدوِن احلَْقِل إمَِم َيْقِم فَمَٝمَر  َٓ َي٩ِم ، إَْرِض ُِم ٌَْٚمُف ُب َوًمَِذًمَِؽ  ـْ ىَم ُه قَمغَم َُم ،                          َردُّ

َٓ ىَمَْم٤مُء دَ   .اعَمٞمر٧ِم ُِمٜمُْف  نِ ْي َو

ِؿ َأطَمِد اًمَٖم٤مٟمِِٛملَم َُمْٕمِدٌن  : َؾْرعٌ        ًْ َؿ ًَمُف   ْوَم٢مِْن يَم٤مَن فَم٤مِهَرًا وَمُٝمَق عمَِـ، إَِذا طَمَّمَؾ ذِم ىَم ًِ ، ىُم

َؿ ًَمُف :َوإِْن يَم٤مَن سَم٤مـمِٜم٤ًَم  ًَ ـْ ىَم َ
ِؿ وَمُٝمَق عمِ ًْ َوإِْن مَلْ ُيْٕمَرْف ،  وَم٢مِْن قَمَرَف اإِلَُم٤مُم طَم٤مًَمُف َوىْم٧َم اًمَ٘م

َيِّمحُّ  [وَ ] ، َوضْمٌف قَمَدُم اعمِْٚمِؽ ) احَلاِوي ذِم ، وَمَقضْمَٝم٤مِن  َٓ َؿ اعَمْجُٝمقِل  ًْ                     ، إِنَّ ىَم

َٓ َيْٛمِٚمُؽ اعَمْٕمِدَن َوطْمَدُه  َؿ ًَمُف ، وَمَٕمغَم َهَذا  ًَ ـْ قَمَٚمْٞمِف ذِم ، َوَيْٛمِٚمُؽ َُم٤م ؾِمَقاُه مِم٤َّم ىَم وَم٢مِْن مَلْ َيُٙم

ٌر  َؿ ا، إوِْمَراِدِه رَضَ ًْ َنَّ ىَم
ِٕ قِم ًَمفُ إلِ وَماَل ظِمَٞم٤مَر ًَمُف :  ًُ ُؼ سمِِف ًمِْٚمَٛمْ٘م َيَتَٕمٚمَّ َٓ                   ، ظِمَٞم٤مٌر  َُم٤مِم 

ـْ قَمَٚمْٞمِف َأْن ُيْٕمٓمَِٞمُف سَمَدَل اًمٜمَّْ٘مصِ  ؿُ ، َُم٤م َيُٙمقُن قِمَقَو٤ًم قَمٜمُْف  َوًَمِٙم ًْ  .   ( َأْو ُيٜمَْ٘مَض اًمَ٘م

٤ٌَمطَم٤مِت  : َؾْرعٌ        ـَ اعُم  ُِم
ٍ
ء ٌََؼ إمَِم َرْ ـْ ؾَم ٞمدِ ، يَمؾُّ َُم َٛمِؽ  ،يَم٤مًمّمَّ ًَّ  َوَُم٤م ُيقضَمُد ذِم  ، َواًم

ـَ اًمُٚم١مًُم١مِ  ٌَْحِر ُِم َدِف  ،اًم ـَ اًمَٙمأَلِ  ، َواًمّمَّ ٧ٌُُم ذِم اعَمَقاِت ُِم ٧ٌُُم  ، َواحلََٓم٥ِم  ، َوَُم٤م َيٜمْ   َوَُم٤م َيٜمْ

ٌُعُ  ـَ  ،ومِٞمِف َوَيٜمْ ُ٘مُط ُِم ًْ ُروِع َواًمثراَمِر َوشَمَريُمقُه  ُس َب ْي َوَي ، اًمثُُّٚمقِج /أ 111/   َوَُم٤م َي ـَ اًمزُّ ُِم

٦ًٌَم قَمٜمْفُ  ـَ اًمُؼ  ،َرهْم ٌََؼ إًَِمْٞمِف وَمُٝمَق  ، ْيَئ٤ًم ُِمٜمُْف َُمَٚمَٙمفُ  ََش َُم٤مِت وَم٠َمظَمَذ َُم٤م َوَُم٤م َيْرُِمٞمِف اًمٜم٤َّمُس ُِم ـْ ؾَم  َوَُم

.  َأطَمؼُّ سمِِف َوإِْن مَلْ َي٠ْمظُمْذ 

                                                 

 () ( 7/503 ) . 

.  واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع  ،(ك) ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ (2)
 

 .  ، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع  (و)زي٤مدة  (م)و (ك) ذم (3)

اًمًٌؼ إمم  ]

 [اعم٤ٌمطم٤مت 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ـَ إَْوِدَيِة َوافُعُققِن دِم اجِلَبالِ  ): ىَم٤مَل        َيْسَتِقي افـَّاُس  َوادَِقاُه اُدَباَحُة ِم

َتِ٘مؾٌّ ذِم  ،  (ؾِقَفا  ًْ رِ  َهَذا وَمّْمٌؾ ُُم . َأْدَرضَمُف اعُمَّمٜمرُػ ذِم وَمّْمِؾ اعَمَٕم٤مِدِن :  اُدَحرَّ

٤م      ٤َم إُِمَّ هَنَّ
ِٕ ٤مٍم :  ًَ   : َواعمَِٞم٤مُه صَماَلصَم٦ُم َأىْم

ٍ
.  َوُهَق اعُمْخَتصُّ : حُمَْرٌز ذِم إَِٟم٤مء

٤م، َوإَُِم٤م هَمػْمُ حُمَْرٍز        وَم٢مُِمَّ
ِذي مَلْ َئْمَٝمْر سمَِٕمَٛمٍؾ  :َوُهقَ  : قَم٤ممٌّ   ضَمَرى سمَِحْٗمِر هَنٍْر َوُهَق ،  اًمَّ َٓ َو

٤ٌَمُح  . اًمَٕم٤مُم اعُم

٤م هَمػْمُ َذًمَِؽ        ُد سَملْمَ :َوإُِمَّ در  َوُهَق اعُمؽَمَ
ظْمتَِّم٤مصِ   ِٓ  . اًمُٕمُٛمقِم َوا

       

٤ٌَمُح       ِدْجَؾةَ -  َواعُم تِل  ، َوَجْقُحقنَ  ، َوافُػَراِت   ،ـَ  َوؾَم٤مِئِر َأْوِدَي٦ِم اًمَٕم٤ممَلِ َواًمُٕمٞمقِن اًمَّ

٤ٌَملِ  ٌُُع ذِم اجِل َه٤م شَمٜمْ َٓ خَتَْتصُّ سم٠َِمطَمدٍ كُ   - :َوهَمػْمِ ٌََع ذِم َُمَقاِوَع  ُصٜمَْع ًمِمَدُِمِل  ،لُّ َُم٤مَٟم َٓ ـَ  َو  ْي

٤ٌَمـمِفِ                              :ص ًمَِ٘مْقًمِِف  :  وَم٤مًمٜم٤َّمُس ومِٞمَٝم٤م ؾَمَقاءٌ  ،َوؾُمُٞمقُل إَُْمَٓم٤مرِ ، َوإضِْمَراِئِف   ذِم إِْٟم

يَم٤مُء ذِم صَماَلٍث  ))                        َأُبق َداودَ َرَواُه  ،  ((اًمَٙمأَلُ َواعَم٤مُء َواًمٜم٤َّمُر : اًمٜم٤َّمُس ُذَ

                                                 

  .  (2/278) ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم (4)

 . (238 )ص () 

 يٜمٌع ُمـ هْم٦ٌم سم٤مُمػم سمآؾمٞم٤م  ، هنٌر قمٔمٞمؿ ، يٛمر سمٕمدة دول ، ذم ـمرف ظمراؾم٤من قمٜمد سمٚمخهق () 

      [ .(2/101 )  ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان:يٜمٔمر  ]    . وؾمامه اًمٕمرب ضمٞمحقن  ، ويّم٥م ذم سمحر آرال ،اًمقؾمٓمك

 [ . (482): اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (14/176)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر ]  .اإلفمٝم٤مر واإلظمراج : اإلٟم٤ٌمط هق  (2) 
 

 . ( 6/233 )  اًمٕمزيز:  ( 2/586)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم : يٜمٔمر  ()

   .، واٟمٔمر اًمتٕمٚمٞمؼ اًمت٤مزم  (240) شم٘مدم خترجيف ص(4) 

، وصححف إًم٤ٌمين ذم ؾمٜمـ أيب  (3471)، يمت٤مب اًمٌٞمقع ، سم٤مب ُمٜمع اعم٤مء ، ح  (4/174)ذم ؾمٜمٜمف  ()

:                            ًمٗمظ - رمحف اهلل - ، وقمد (1552)، ح  (6/7)، واإلرواء  (3477)، ح  (625)داود 

: ومٝمق اعمحٗمقظ  : ٕن  (اعمًٚمٛمقن ): ؿم٤مذًا  : عمخ٤مًمٗمتف ًمٚمٗمظ اجلامقم٦م  - اًمقارد قمٜمد أيب قمٌٞمد  - (اًمٜم٤مس)

  طمٙمؿ اعمٞم٤مه  ]

 [اعم٤ٌمطم٦م 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ـْ طَمِدي٨ِم  ِلر َأيِب ِخَداشٍ  ُِم ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜمٌَّ ـْ َرضُمٍؾ ُِم ـَ ص قَم ـَ اعُمَٝم٤مضِمِري : ىَم٤مَل ،  ُِم

ِلر  يَم٤مُء ذِم صَماَلٍث  )) :َأؾْمَٛمُٕمُف َيُ٘مقُل ، صَماَلصَم٤ًم  صهَمَزْوُت َُمَع اًمٜمٌَّ ِٚمُٛمقَن ُذَ ًْ   ،اعَم٤مءُ : اعُم

       .                                               ((   َواًمٜم٤َّمرُ  ،َواًمَٙمأَلُ 

        

       

لْمِ اعَمْٕمَجَٛم٦ِم َوَأُبق ِخَداشٍ   اعُمْٕمَجَٛم٦ِم َواًمِمر
ِ
  سمَِٙمْنِ ِحبَّانُ َواؾْمُٛمُف ،  سمَِٙمْنِ اخل٤َمء

ِ
احل٤َمء

 
ِ
٤ٌَمء ظـَبِلٌّ  مِحِْ ٌّ  ، َوسم٤ِمًم لْمِ اعُمْٕمَجَٛم٦ِم سَمْٕمَدَه٤م َراٌء ؾَم٤ميِمٜم٦ٌَم َيِٚمٞمَٝم٤م قَملْمٌ َذْ  سمَِٗمْتِح اًمِمر

٦ًٌَم إمَِم  ، سَمْٕمَدَه٤م سَم٤مٌء ُُمْقطَمَدٌة  َُمْٗمَتقطَم٦مٌ  ًْ
َظبٟمِ ـْ  :  ََذْ ـٌ ُِم َر  سَمْٓم . مِحْ

                                                                                                                                               

.  خمرج احلدي٨م واطمٌد ، ورواي٦م اجلامقم٦م أصح 

٤ٌَّمن سمـ زيد اًمنمقمٌل ، اظمُتِٚمَػ ذم صحٌتف ،() ح اسمـ قمٌد اًمؼم واسمـ طمجر قمدم صحٌتف ،  هق طِم   وَرضمَّ

: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م                ( 4/2211 )   اإلص٤مسم٦م: (787 ) آؾمتٞمٕم٤مب: يٜمٔمر  ] .                وقِمَداده ذم أهؾ اًمِم٤مم 

(4/425 ) . ] 

 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (سمٙمن اًم٤ٌمء واحل٤مء  ) : (ك)  ذم (1)
 

  ، ، سملم دُمِمؼ وطمٚم٥م ، يٛمر ُمـ ضم٤مٟمٌٝم٤م هنر اًمٕم٤ميصُمديٜم٦ٌم ؾمقري٦مٌ  :  مح  ٟم٦ًًٌم إمم محص وهل()

 )                         ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان : ( 337 / 2 )هتذي٥م إؾمامء : يٜمٔمر  ].          اوهب٤م ُدومـ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد

 [ . ( 301 – 300 ) أووح اعم٤ًمًمؽ :  (184 – 2/182

ـٌ ُمـ محػم ُمـ اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م ، وهؿ سمٜمق ذقم٥م سمـ ىمٞمس سمـ ُمٕم٤موي٦م،  هق ذقم٥م سمـ ىمٞمس ()                  سمٓم

:                            ( 304): هن٤مي٦م إرب   ( 2/589)  ُمٕمجؿ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب:يٜمٔمر  ]                .سمـ ضمِمؿ سمـ قمٌد ؿمٛمس

 [ . (134 /3 )ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان 

 .                            قمٔمٞمٌؿ ُمـ اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م ، ُيٜم٥ًم إمم محػم سمـ ؾم٠ٌم سمـ يِمج٥م سمـ يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من ٌسمٓمـ: محػم  ()

 [ . (237): هن٤مي٦م إرب  ( 306 -2/305 )  ُمٕمجؿ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب:يٜمٔمر  ]



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 )  :إَْزَهِريُّي  ىَم٤مَل       
ِ
 َوَُم٤مءَ  : َأَراَد سم٤ِمعَم٤مء

ِ
اَمء ًَّ َُم٤مًمَِؽ هَل٤َم   َُم٤مَء اًم َٓ تِل  َوَأَراَد ، اًمُٕمُٞمقِن اًمَّ

َيْٛمِٚمُٙمَٝم٤م َأطَمٌد  :سم٤ِمًْمَٙمأَلِ  َٓ تِل  َجرَ  :َوَأَراَد سم٤ِمًمٜم٤َّمرِ ،  َُمَراقِمَل إََرِولَم اًمَّ ٌُُف   اًمِمَّ
َتٓمِ ِذي حَيْ اًمَّ

 . (اًمٜم٤َّمُس وَمَٞمٜمَْتِٗمُٕمقَن سمِِف 

ُه        َُم٧ْم ذِم طَمَٓم٥ٍم هَمػْمِ مَمُْٚمقٍك : َوىَم٤مَل هَمػْمُ . اًمٜم٤َّمُر إَِذا ُأرْضِ

لمِ إِ ِب ]اًمُٕمِْم٥ُم ): ُْمِز ــ سم٤ِمًمفَ افَؽَ ُ وَ                         ،   (سَم٤ًم ـــاَن َأْو َرطْ ـــؾَم٤ًم كَ ــَي٤مِب   [ ؾْمَٙم٤مِن اًمِمر

ٌََس  ) ٤ًٌَم وَمُٝمَق ظَماَل ، وَمُٝمَق طَمـِِمٞمٌش  ومِـ٢مِْن َي ُيَٛمدُّ اخلاََل ، َُمْ٘مُّمقٌر  :  (وَم٢مِْن يَم٤مَن َرـْم َٓ                   َو

َٓ اًمَٙمأَلُ  .     َو

 َأظَمَذ يُمؾٌّ  )     
ِ
اصْمٜم٤َمِن وَمَّم٤مقِمَدًا إمَِم َهَذا اعَم٤مء                       [اعَم٤مُء ] وَم٢مِْن ىَمؾَّ ، َُم٤مؿَم٤مَء  َوًَمقطَمَيَ

ُع  ٤مسمُِؼ ، َأْو َو٤مَق اعَمنْمَ ًَّ َم اًم ْ٘مَل ، وَم٢مِْن ضَم٤مَءا َُمَٕم٤ًم ُأىْمِرَع ، ىُمدر ًَّ َوُهٜم٤َمَك ، وَم٢مِْن َأَراَد َواطِمٌد اًم

٤مِرُب َأْومَم  ِب وَم٤مًمِمَّ ْ .   (حُمَْت٤مٌج ًمِٚمنمُّ

 ُشِؼَك إَْظَذ  :َؾنِْن َأَراَد َؿْقٌم َشْؼَل َأَراِضقِفؿ ِمـَْفا َؾَضاَق  ): ىَم٤مَل       

ؾُّي َواِحٍد اَداَء َحتَّك َيْبُؾَغ افَؽْعَبِغ ، َؾإَْظَذ  ـُ                      ،   (َوحـَبـََس 

ِٛمػُم ذِم  ٤ٌَمطَم٦ِم  :َيُٕمقُد قَمغَم  ( ُِمٜمَْٝم٤م ) اًمْمَّ ْ٘مِل ،  اعمَِٞم٤مِه اعُم ًَ
                             َوِهَل ىَمْد شَمُٙمقُن َواؾِمَٕم٦ًم ًمِ

                                                 

 . (359)اًمزاهر  ()

  . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

  . (440): اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (13/95)ًم٤ًمن اًمٕمرب  : يٜمٔمر  (7)         

 

   .(153) : اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (1/529)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر : يٜمٔمر  (1)

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

   .(6/234): اًمٕمزيز  (2/586)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (3)

  .(279-2/278)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (4)          

 اًمً٘مل  ]

ُمـ اعمٞم٤مه 

اعم٤ٌمطم٦م إذا 

 [و٤مىم٧م 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ـْ ؿَم٤مَء َُم٤مؿَم٤مَء َُمَتك ٤م )، ؿَم٤مَء  َُم  ،                                                  ًا يرَ  سم٠َِمْن َيُٙمقَن اًمٜمَّْٝمُر َصغِ  :َوىَمْد شَمِْمٞمُؼ إُِمَّ

َـّ اعَم٤مَء جَيِْري ُِمٜمُْف ذِم ؾَم٤مىِمَٞم٦مٍ :َأْو َيُٙمقُن قَمٔمِٞماَمً  مَمُْٚمقيَم٦ٍم   ًَمِٙم َٝم٤مَق رَ َخ  سم٠َِمِن انْ :هَمػْمِ ًِ                                        ،ْت سمِٜمَْٗم

ُل  ِ٘مل إَوَّ ًْ ِذي ُدْوَٟمفُ   صُمؿَّ ُيْرؾِمُٚمُف إمَِم اًمث٤َّميِن  ،َأْرَوفُ  َوُهَق إقَْمغَم  وَمَٞم                        ،َوُهَق اًمَّ

ِذي ُدوَن اًمث٤َّميِن  َوُهقَ  إمَِم اًمث٤َّمًم٨ِِم يِن صُمؿَّ ُيْرؾِمُٚمُف اًمث٤َّم   . (اًمَّ

اؾِِعلُّي َواقْمَتَٛمَد        اِمِت طَمِدي٨ِم   ومِٞمِف قَمغَم افرَّ ـِ افصَّ َِل )):  ُظَباَدَة ب ىَم٣َم  ص   َأنَّ اًمٜمٌَّ

ٌَْؾ إؾَْمَٗمؾِ  ِ٘مَل ىَم ًْ ِب َأنَّ ًمأِْلَقْمغَم َأْن َي ْ ،                           (( صُمؿَّ ُيْرؾِمُٚمُف إمَِم إؾَْمَٗمِؾ  ،ذِم اًمنمر

ـُ َماَج َوَهَذا احَلِدي٨ُم َرَواُه  ـْ ـَمِريِؼ افَبْقَفِؼلُّي  وَ هاب ـِ افَقفِقدِ  ُِم َل ب ـِ حَيْ                  إِْشَحاَق ب

                                                 

   .(2/586): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (6/234)اًمٕمزيز  (5)

 . ( 234 /6 )  اًمٕمزيز()

      =   =، يٙمٜمك أسم٤م اًمقًمٞمد ،ا إٟمّم٤مري قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م سمـ ىمٞمس سمـ أسم   هق اًمّمح٤ميب()         

صمؿ اٟمت٘مؾ إمم ومٚمًٓملم وُم٤مت  ، ؿمٝمد سمدرًا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ، وضمٝمف قمٛمر إمم اًمِم٤مم ىم٤موٞم٤ًم وُمٕمٚماًم وم٠مىم٤مم سمحٛمص

:           أؾمد  (998 - 2/997 )  اإلص٤مسم٦م: ( 404)  آؾمتٞمٕم٤مب :يٜمٔمر  ] .              هـ 34شمقذم ؾمٜم٦م  ، هب٤م 

 [. (541-2/540)اًمٖم٤مسم٦م  

 ،                     سم٤مب اًمنمب ُمـ إودي٦م وُم٘مدار طمٌس اعم٤مء ، يمت٤مب اًمرهقن، (115-4/114 )ذم اًمًٜمـ  ()

   . ( 2483 )ح 

 سم٤مب شمرشمٞم٥م ؾم٘مل اًمزرع وإؿمج٤مر ُمـ  ، يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات،  (  6/254 )  اًمٙمؼمىذم اًمًٜمـ ()

 . ( 11859) ، ح  إودي٦م اعم٤ٌمطم٦م 

أرؾمؾ قمـ  ): إؾمح٤مق سمـ حيٞمك سمـ اًمقًمٞمد سمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ، جمٝمقل احل٤مل ، ىم٤مل اسمـ طمجر  (3)            

شم٘مري٥م : يٜمٔمر  ]. هـ  131، ىمتؾ ؾمٜم٦م ( وقم٤مُمتٝم٤م همػم حمٗمقفم٦م : )، وىم٤مل اسمـ قمدي قمـ أطم٤مدي٨م يروهي٤م  (قم٤ٌمدة 

   [ .(1/339):  اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل   (133)اًمتٝمذي٥م 
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ـْ  ـْ ؾَمٜمَْذيُمُر َُم٤مَيْٕمُْمُدُه  ،   وَمُٝمَق ُُمٜمَْ٘مٓمِعٌ : ُظَباَدةَ مَلْ ُيْدِرْك  إِْشَحاُق وَ  ،  ُظَباَدةَ َظ                   َوًَمِٙم

. َوَيُ٘مقُم َُمَ٘م٤مَُمُف سمِِزَي٤مَدٍة 

ـِ َماَج  َوًَمْٗمُظ        ِذي َأؿَم٤مَر إًَِمْٞمِف هاب اؾِِعلُّي  اًمَّ ِب  ىَم٣َم ذِم )):   افرَّ ْٞمِؾ  ِذْ ًَّ ـَ اًم اًمٜمَّْخِؾ ُِم

ٌَْؾ إؾَْمَٗمِؾ  َأنَّ إقَْمغَم وَم٤مٕقَْمغَم  ُب ىَم كُ ، َينْمَ َوُيؽْمَ
ٌَلِم   صُمؿَّ ُيْرؾَمُؾ اعَم٤مُء إمَِم ، اعَم٤مُء إمَِم اًمَٙمْٕم

ِذي َيِٚمٞمِف  َٝم٤م يِضَ  طَمتَّك شَمٜمَْؼ  ،َويَمَذًمَِؽ ، إؾَْمَٗمِؾ اًمَّ                  ،(( َأْو َيْٗمٜمَك اعَم٤مءُ ،  احلََقاِئُط يُمٚمُّ

ٌَلْمِ /ب111/ َوذِم يُمٍؾ ُِمٜمُْٝماَم ِذيْمرُ ،  ىَمِري٥ٌم ُِمٜمُْف افَبْقَفِؼلِّ َوًَمْٗمُظ  اؾِِعلُّي  ، اًمَٙمْٕم َذيَمَرُه َوافرَّ

ـْ شَمْ٘مديِؿ إقَْمغَم  : سمُِدوِن َذًمَِؽ  ٤َم ىَمَٓمَع سمِِف ُِم
. َدًمِٞماَلً عمِ

ُف َيْح  ؟َويَمْؿ حَيٌُِْس اعَم٤مَء ذِم َأْرِوفِ  ): ىَمـ٤مَل         ٌَلِم ــ اًمَؽ غَ ُل ـسمُِس إمَِم َأْن َي٥ْم ـ اعَمِْمُٝمقُر َأٟمَّ                    ، قْم

 

 َ ٌَلِم ُظَباَدةَ ا ُروَي ذِم طَمِدي٨ِم مِل َٕمُؾ اعَم٤مَء ومِٞمِف إمَِم اًمَٙمْٕم ُف جَيْ                                 ِديَثلمِ ًمَِح  وَ  ، ( َأٟمَّ

ـِ ؾَمٜمَْذيُمُرمُه٤م    .آظَمَري

ِمِذيُّي  ، و َداودَ ُب َوأَ   ،ُمْسؾِؿٌ وَ ،  افُبَخاِريُّي  َُم٤م َرَوى كَ َواًمُٕمْٛمَدُة ذِم َذلِ        ْ   ،َوافسِّ

ـُ مَ  ،َوافـََّسائِلُّي  ـْ طَمِدي٨ِم  هَج اَواب َبرِ ُِم ـِ افزُّي ـَ إَْٟمَّم٤مِر )) : َظْبِد اهللِ ب  َأنَّ َرضُماَلً ُِم

                                                 

  ( . اعمزي ، واًمذهٌل ، واًمؽمُمذي :  وضمزم سمٕمدم إدرايمف  : ) (7/83)ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم  (4)  

 

   .(2/586): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (6/234)اًمٕمزيز  (1) 

 . ( 2359 ) ، ح  سم٤مب ؾَمْٙمِر إهن٤مر ، يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة ،  ( 379 ) ذم اًمّمحٞمح ()

 . ( 6112 ) ، ح ص سم٤مب وضمقب اشم٤ٌمقمف  ، يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ،  (1035 )ذم اًمّمحٞمح  ()

 . ( 3632 ) ، ح   أسمقاب ُمـ اًم٘مْم٤مء، يمت٤مب إىمْمٞم٦م ، ( 4/234 )ذم اًمًٜمـ  ()

 سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم اًمرضمٚملم يٙمقن أطمدمه٤م أؾمٗمؾ ُمـ أظمر ، يمت٤مب إطمٙم٤مم  ،  ( 3/36 )ذم اًمًٜمـ  ()

 . (1363 ) ، ح ذم اعم٤مء



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

َبرَ ظَم٤مَصَؿ  اِج  افزُّي ُ٘مقَن هِب٤َم اًمٜمَّْخَؾ ذِم ِذَ ًْ تِل َي ِة اًمَّ                 :  إَْكَصاِريُّي وَمَ٘م٤مَل ، احلَرَّ

ِِل ، قَمَٚمٞمِف   وَم٠َمسَمك ،ِح اعَم٤مَء َيُٛمـرُّ َهر  َبرِ  صىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ ف ،صوَم٤مظْمَتَّماَم قِمٜمَْد اًمٜمٌَّ                       : فِؾزُّي

                                    ، إَْكَصاِريُّي وَمَٖمِْم٥َم ، َك رِ اعَم٤مَء إمَِم ضَم٤م صُمؿَّ َأْرؾِمؾِ  ، َيا ُزَبرُ اؾْمِؼ 

َن َوضْمُف َرؾُمقِل اهللِ : وَمَ٘م٤مَل  تَِؽ ؟ وَمَتَٚمقَّ ـَ قَمٛمَّ صُمؿَّ  ،  ُزَبرُ اؾمِؼ َي٤م: صُمؿَّ ىَم٤مَل ،  صَأْن يَم٤مَن اسْم

   .((إمَِم اجلُُدِر  اطمٌِِس اعَم٤مَء طَمتَّك َيْرضِمعَ 

َب        ٌَْؾ  َوَذيَمَر سَمْٕمَدهُ ،  سَم٤مُب ؾَمْٙمِر إهَْن٤َمِر   َك قَمغَم َذلِ افُبَخاِريُّي َوسَمقَّ ِب إقَْمغَم ىَم سَم٤مُب ُذْ

. يٍؼ آظَمَر رِ ْن طَ مِ َوَذيَمَرُه  ، إؾَْمَٗمِؾ 

ٌَلمِ  َوسَمْٕمَدهُ         ِب إقَْمغَم إمَِم اًمَٙمْٕم ـْ ـَمِريٍؼ آظَمَر َوىَم٤مَل  َوَذيَمَرهُ   ،  سَم٤مُب ُذْ                         :ُِم

ُف َواْشَتْقَظك ) ٌَلْمِ ،  اجلُُدِر  طَمتَّك َيْرضِمَع إمَِم : َوومِٞمِف ،  ًَمُف طَم٘مَّ                ،  َويَم٤مَن َذًمَِؽ إمَِم اًمَٙمْٕم

   . ( ُهَق َأْصُؾ اجِلَدارِ : َوىَم٤مَل اجلَْدُر 

                                                                                                                                               

 . (5431) ، ح   سم٤مب إؿم٤مرة احل٤ميمؿ سم٤مًمرومؼ، يمت٤مب آداب اًم٘مْم٤مة ، ( 636 /8 )ذم اًمًٜمـ   ()

 ،                    سم٤مب اًمنمب ُمـ إودي٦م وُم٘مدار طمٌس اعم٤مء ، يمت٤مب اًمرهقن،  (113/ 4)ذم اًمًٜمـ  ()

 .  (2480)ح 

                     سمٙمر ، ا، يٙمٜمك أبا  هق اًمّمح٤ميب قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد إؾمدي()

                     .هـ  73 أول ُمقًمقٍد ذم اإلؾمالم سمٕمد اهلجرة إمم اعمديٜم٦م ، ؿمٝمد اًمػمُمقك وومتح إومري٘مٞم٦م ، ىمتؾ ؾمٜم٦م

 [ . (600-2/597): أؾمد اًمٖم٤مسم٦م  (1050-2/1047) اإلص٤مسم٦م:  (455- 452) آؾمتٞمٕم٤مب: يٜمٔمر  ]

  .(2361) ، ح  (379)اًمّمحٞمح ذم  (1)          

  .(2362) ، ح  (380-379) ذم اًمّمحٞمح (2)          

: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م  (15/264)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  ]     .اؾمتقرم طم٘مف وأظمذه يمٚمف :  اؾمتققمك أي (3) 

   [  .(2/866)احلدي٨م وإصمر 
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ِلر  ُمْسؾِؿٌ َوَأظْمَرضَمُف  ٥ٌَُم ُٟمُزولِ  ، ص ذِم وَمَْم٤مِئِؾ اًمٜمٌَّ ٦ُم ؾَم                      : ىَمْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم  َوَهِذِه اًمِ٘مّمَّ

             ، أَي٦ُم  ڇۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېڇ

٥ُم  ًِ َبرُ ومِٞماَم حَيْ ِلُّ َوذِم ِرَواَي٦مٍ ،   افزُّي َبرِ  َأؿَم٤مَرقَمغَم ص يَم٤مَن اًمٜمٌَّ               ،  سمَِرْأٍي ومِٞمِف ؾَمَٕم٦ٌم افزُّي

ِلَّ إَْكَصاِريُّي وَمَٚمامَّ َأطْمَٗمَظ  ٌَُف : َأْي  ، ص اًمٜمٌَّ َبرِ   اؾْمَتْققَمك، َأهْمَْم ُف ذِم فِؾزُّي                 طَم٘مَّ

يِح احلُْٙمِؿ    .َسِ

اُج وَ        ةِ ِذَ لْمِ اعُمْٕمَجَٛم٦ِم َوسم٤ِمجِلٞمؿِ  ،احلَرَّ ٞمُؾ  [اعَمَقاِوُع ] :   سمَِٙمْنِ اًمِمر ًِ تِل َي       اًمَّ

ـَ  ُِمٜمَْٝم٤م ةِ اعَم٤مُء ُِم ٌَُٝم٤م :َوِهَل  ،  احَلرَّ ـْ  ،  اَدِديـَةِ طِمَج٤مَرٌة ؾُمقٌد ذِم   َأْرٌض شَمْريَم ٞمُؾ ُِم
ًِ َي

ضَم٤مِئَٝم٤م َذْ
ةِ   ْٝمِؾ ًمِِِمدَّ ًَّ إمَِم اًم

َه٤م   . طَمرر

اِل اعُمْٝمَٛمَٚم٦ِم        ، ْصُؾ احل٤َمِئِط أَ : َوىِمٞمَؾ ، احل٤َمِئُط :  َواجلـَْدُر سمَِٗمْتِح اجِلٞمِؿ َوؾُمُٙمقِن اًمدَّ

َجَرِة : َوىِمٞمَؾ  َتِٛمُع ومِٞمَٝم٤م اعَم٤مُء ذِم ُأُصقِل : َوىِمٞمَؾ ، َأْصُؾ اًمِمَّ تِل جَيْ ضُمُذوُر اعَمَِم٤مِرِب اًمَّ

ٜم٤َمُة : َوىِمٞمَؾ ، اًمٜمَّْخِؾ  ًْ ٌَُف ، طَمْقَل اعَمْزَرقَم٦ِم يَم٤مجِلَداِر  َوُهَق َُم٤مُرومِعَ ، اعَم . َوَهَذا َأؿْم

                                                 

 .   ( 65 )آي٦م :  ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ()

واهلل إين ٕطم٥ًم هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم  ): يمام ذم رواي٦م اًمٌخ٤مري ، وذم آظمره٤م ىمقًمف ريض اهلل قمٜمف (5)         

 :    هذا احلدي٨م ذم شمٗمًػممه٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم (2/245)، واًمٌٖمقي  (4/145)، وذيمر اسمـ يمثػم (ذًمؽ

 . ڇۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېڇ

طمٙمؿ قمٚمٞمف   سم٤مب إذا أؿم٤مر اإلُم٤مم سم٤مًمّمٚمح وم٠مسمك، يمت٤مب اًمّمٚمح ، ( 442 )  أظمرضمف اًمٌخ٤مري()

 . ( 2708 ) ، ح سم٤محلٙمؿ اًمٌلم

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  () 

 .  ( 853-1/852): اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر  ( 253 )اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم: يٜمٔمر  (2)  

ُة  ()                   :  واعمديٜم٦م حم٤مـم٦ٌم سمحرشملم  ،يم٠مهن٤م ُأطمرىم٧م سم٤مًمٜم٤مر، أرٌض ذات طمج٤مرٍة ؾمقٍد ٟمخرٍة : احلرَّ

.                                          ان ومتٙمقٟم٤من احلرة اجلٜمقسمٞم٦م رت وشمتّمؾ اًمح ،(اًمٖمرسمٞم٦م  ) وطمرة اًمقسمرة  ،(اًمنمىمٞم٦م  )طمرة واىمؿ 

 [ . (18 )  طمرم اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م: (142  2/141 ) ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان :يٜمٔمر  ]
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. مَجُْع ضِمَداٍر : ُر  سمَِْمؿر اجِلٞمؿِ دُ َوُروَي اًم٩ُم       

ِب ، اعُمْٕمَجَٛم٦ِم  الِ ذَّ َوُروَي سمَِٗمْتِح اجِلٞمِؿ َوسم٤ِمل       ْ ٌَْٚمَغ مَت٤َمِم اًمنمُّ ـْ َج ، ُيِريُد َُم                  ِر ذْ ُِم

٤مِب  ًَ   َواًمَٙمْنِ َأْصُؾ يُمؾر  َوُهَق سم٤ِمًمَٗمْتِح  ،  احِل
ٍ
 ، اِل اعُمْٝمَٛمَٚم٦ِم دَّ  َواعَمْحُٗمقُظ سم٤ِمل،َرء

َبرِ َوًَمْٞمَس ذِم طَمِدي٨ِم  يٌح سم٠َِمنَّ َأْرَوُف يَم٤مَٟم٧ْم قَم٤مًمَِٞم٦ًم افزُّي َـّ ،  شَمٍْمِ ُف يَمَذًمَِؽ  َوًَمِٙم     .اًمٔم٤َّمِهَر َأٟمَّ

ـُ ِصَفاٍب َوىَمـ٤مَل        َرِت إَْٟمَّم٤مُر َواًمٜم٤َّمُس  :  ابـ                           :صَُم٤مىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ىمـَدَّ

ٌَلِم  ، وَ ((  اؾْمِؼ صُمؿَّ اطْمٌِْس طَمتَّك َيْرضِمَع اعَم٤مُء إمَِم اجلُُدرِ )) . يَم٤مَن َذًمَِؽ إمَِم اًمَٙمْٕم

ـِ        ـْ  َأيِب َداودَ َوذِم ؾُمٜمَ ـِ ُصَعقٍب  قَم ـْ َأبِقفِ َظْؿرِو ب ه  َظ ـْ َجدِّ               :              َظ

ٌَلِم  ص  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ)) ٌُْٚمَغ اًمَٙمْٕم َؽ طَمتَّك َي ًَ ْٞمِؾ اعَمْٝمُزوِر َأْن ُيْٛم ًَّ                    ، ىَم٣َم ذِم اًم

ْٞمِؾ  :يَمَذا ىَم٤مَل ،   (( صُمؿَّ ُيْرؾِمَؾ إقَْمغَم قَمغَم إؾَْمَٗمؾِ  ًَّ   . َمْفُزورذِم ؾَمْٞمِؾ : َواعَمِْمُٝمقُر ،  ذِم اًم

                                                 

  .(3/103 ) ًم٤ًمن اًمٕمرب  (4)
   

 . (185)هق اإلُم٤مم اًمزهري : شم٘مدُم٧م شمرمجتف ص  () 

                     ذم ؾمٜمٜمفوأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف،  ( 3634 ) ، ح أسمقاب ُمـ اًم٘مْم٤مء،  يمت٤مب إىمْمٞم٦م ، ( 4/235  )(1)         

سمٜمحقه ، وصححف  ( 2482 ) ،  ح اعم٤مء سم٤مب اًمنمب ُمـ إودي٦م وُم٘مدارطمٌس ،  يمت٤مب اًمرهقن، (114 /4)

    .(3638)، ح  (653)إًم٤ٌمين ذم ؾمٜمـ أيب داود 

                     هق قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص اًم٘مرر ، صدوٌق ، (2)           

. هـ 118رأي٧م أمحَد وقمٚمٞم٤ًم وإؾمح٤مَق وأسم٤م قمٌٞمٍد وقم٤مُم٦م أصح٤مسمٜم٤م حيتجقن سمف ، ُم٤مت سم٤مًمٓم٤مئػ : ىم٤مل اًمٌخ٤مري 

   . [(122 / 2 )  اًمٙم٤مؿمػ: ( 738 )  شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م:يٜمٔمر ]

.               صم٧ٌم ؾمامقمف ُمـ ضمده  ، ؿمٕمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ، صدوٌق  هق ()

.  [ ( 1/412) اًمٙم٤مؿمػ : ( 438 ) اًمتٝمذي٥م شم٘مري٥م  :يٜمٔمر  ]

                   قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمـ وائؾ اًمًٝمٛمل اًم٘مرر ، يٙمٜمك أسم٤م حمٛمد ، اًمّمح٤ميب هق  ()         

                                       ،    وؿمٝمد ُمع أسمٞمف ومتح اًمِم٤مم ،  ، أؾمٚمؿ ىمٌؾ أسمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ روى اًمٙمثػم قمـ اًمٜمٌل

                 أؾمد اًمٖم٤مسم٦م  :  ( 477 – 476) آؾمتٞمٕم٤مب :  (2/1102 )  اإلص٤مسم٦م:يٜمٔمر  ].          هـ 63ُم٤مت سم٤مًمٓم٤مئػ 
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 ،   َبـِل ُؿَرْيَظةَ َواِدي  : َوَمْفُزورُ 
ِ
اء  قَمغَم  ،َوُهَق سمَِتْ٘مِديِؿ اًمَزاِي قَمغَم اًمرَّ

ِ
اء ٤م سمَِتْ٘مِديِؿ اًمرَّ وَم٠َمُمَّ

اِي وَمَٛمْقِوُع ؾُمقِق اعَمِديٜم٦َِم  َق سمِِف َرؾُمقُل اهللِ ،  اًمزَّ ِٚمٛملمَ  صشَمَّمدَّ ًْ                ،قَمغَم اعُم

ٌَلِم  ٌُْٚمَغ اًمَٙمْٕم ٌَُس طَمتَّك َي ُف حُيْ ٦ِم قُمْٛمَدُة اعَمِْمُٝمقِر َأٟمَّ ِذِه إَِدًمَّ                          .َوىَمْد فَمَٝمَر هِبَ

       

اؾِِعلُّي ىَم٤مَل  ْ٘مِل إمَِم  : ُم٤ماعَمِْمُٝمقِرَأُْمَراِن َأىْمَرسُمفُ   َوَوَراَء َهَذا)  :افرَّ ًَّ ضُمقُع ذِم ىَمْدِر اًم اًمرُّ

ٌَلْمِ قَمغَم  اَداَوْرِديُّي َوىَمد َذيَمَر ، اًمَٕم٤مَدِة َواحل٤َمضَم٦ِم  ٌُُٚمقِغ إمَِم اًْمَٙمْٕم ُف ًَمْٞمَس اًمتَّْ٘مِديُر سم٤ِمًْم  َأٟمَّ

ُر سم٤ِمحل٤َمضَم٦ِم  ُف َيَتَ٘مدَّ َٟمَّ ِٕ ٌُْٚمَداِن :  َتِٚمُػ سم٤ِمظْمتاَِلِف ، قُمُٛمقِم إَْزَُم٤مِن َواًم                    َواحل٤َمضَم٦ُم خَتْ

ـْ َزْرعٍ / أ 112/ إَْرضِ  َراقَم٦م، َوؿَمَجٍر  َوسم٤ِمظْمتاَِلِف َُم٤م ومِٞمَٝم٤م ُِم   ِ ،                          َوسمَِقىْم٧ِم اًمزر

ْ٘مِل  ًَّ               .  ( َوَوىْم٧ِم اًم

ًا  َوَهَذا ىَمَقيٌّ : ىُمٚم٧ُم        ـْ ضَمَزَم سمِِف ،  ضِمدَّ           ، َوُهَق ىَمِري٥ٌم قِمٜمِْدي  ،  اُدَتَقيلِّ َومِمَّ

٦ٌَُم احلَِدي٨ِم ، مَتُِؾ َأنَّ اًمتَّْ٘مِديَر ومِٞمَٝم٤م عم٤َِم اىْمَتَْم٤مُه طَم٤مهُل٤َم شَمْح ، َواحلَِدي٨ُم َواىِمَٕم٦ُم طَم٤مٍل  َٓ َهْٞم َوًَمق

قَم٦ِم شَم٠ْمِويِٚمِف َومَحِْٚمفِ  ـْ ُهْ ـْ ، ًَمُٙمٜم٧ُْم َأظْمَت٤مُرُه  َوظَمْقذِم ُِم َح  :ًَمِٙم  َأؾْمَتِخػُم اهللَ ومِٞمِف طَمتَّك َيٜمنَْمِ

 .  صَوَيْ٘مِذَف اهللُ ومِٞمِف ُٟمْقَرًا سمُِٛمَراِد َٟمٌِٞمِف  : َصْدِري

                                                                                                                                               

( 3/49 – 51 ). ]    

  .( 503 /2 )  إُم٤ميمـ واجل٤ٌمل ًمإلؾمٙمٜمدري: ( 348 / 4 )ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان : يٜمٔمر  (5)

 . (2/904)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر :  يٜمٔمر (6)          

 

  . (6/235 ) اًمٕمزيز (1)

 .سمتٍمف  ( 2/739) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )احل٤موي : يٜمٔمر (2)

   .(2/713) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م  (3) 
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اؾِِعلُّي ىَم٤مَل        ارِ  نِ عَ : هُبُاَم رَ  َوَأغْ )  :افرَّ ُم عَ : َوضْمٌف   يِّ كِ افدَّ ُيَ٘مدَّ َٓ  مَم َأنَّ إقَْمغَم 

ُ٘مقَن سم٤ِمحِلَّمِص ، إؾَْمَٗمِؾ  ًْ ـْ َي ـْ ، َوًَمِٙم  . (  َأيِب َحـِقَػةَ َوحُيَْٙمك َهَذا قَم

       

 

       

ـْ يُمُت٥ِم  اُدِحقطِ َوَرَأْي٧ُم ذِم : ىُمْٚم٧ُم  ـَ  ُِم ـِ  : ةِ دِمَّ احَل قا قَم ًُ ٌِ َْهِؾ إقَْمغَم َأْن حَيْ
ِٕ ًَمْٞمَس 

 )) : صسمَِحْٞم٨ُم َيٜمَْتِٗمُع سمِِف َأْهُؾ إقَْمغَم َوإؾَْمَٗمِؾ : ًمَِ٘مْقًمِِف ، ذِم اًمٜمَّْٝمِر  إؾَْمَٗمِؾ إَِذا يَم٤مَن اعَم٤مءُ 

ٌَلْمِ  قهُ ، إَِذا سَمَٚمَغ اًمَقاِدي اًمَٙمْٕم ًُ ٌِ َْهِؾ إقَْمغَم َأْن حَيْ
ِٕ ـْ  ٌَلْمِ ،  (( مَلْ َيُٙم  يَمْثَرَة  : َأَراَد سم٤ِمًمَٙمْٕم

 
ِ
ٌَلْمِ  :اعَم٤مء طَمِ٘مٞمَ٘م٦َم اًمَٙمْٕم َٓ  .   

                                                 

( . وهذا همري٥ٌم سم٤مـمٌؾ : ) وىم٤مل قمٜمف اًمٜمقوي  (2/586): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  ( 6/235 )  اًمٕمزيز()

وَداِرك ُمـ ىمرى أصٌٝم٤من ،    يٙمٜمك أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ ، ، هق قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمداريمل()

،  ، ؾمٙمـ سمٖمداد ( ُم٤مرأي٧م أوم٘مف ُمٜمف) :أيب إؾمح٤مق اعمروزي ، وىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق طم٤مُمد آؾمٗمرايٞمٜمل بشمٗم٘مف 

          : ( 333 -3/330 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: يٜمٔمر ]. هـ 375 شمقذم ؾمٜم٦م  ،واٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م اًمٕمٚمؿ هب٤م

 [ . ( 1/245 )   ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي:  (113 -112 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمِمػمازي

 .  (10/79): اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م  (6/242): شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ  (6/300)سمدائع اًمّمٜم٤مئع : يٜمٔمر  (6) 

: اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م                         (6/245): شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ  (10/168)اعمحٞمط اًمؼمه٤مين : يٜمٔمر  ()

( 10/83 ) . 

                      (23/290)اعمًٌقط مل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ ومٞمام رضمٕم٧م إًمٞمف ُمـ يمت٥م احلدي٨م ، وقمزاه ذم  ()

  .إمم حمٛمد سمـ إؾمح٤مق يرومٕمف إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
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رَ        َوجَيُقُز َأْن َيْذيُمَر اعُمَ٘مدَّ
اَلمُ زَم عَ  يَماَم ىَم٤مَل ، َوُيَراُد سمِِف اًمَٙمْثَرُة   ًَّ اَلُة َواًم ـْ سَمٜمَك  )):  ِه اًمّمَّ َُم

ِجدًا َوًَمْق ُِمْثَؾ َُمْٗمَحِص ىَمَٓم٤مٍة سَمٜمَك اهللُ شَمَٕم٤ممَم ًَمـُف سَمْٞمَت٤ًم ذِم اًمـَجٜم٦َِّم  هللِِ ًْ ـْ  ،((َُم ُف َُم  َأَراَد َأٟمَّ

ِجَدًا  ًا ؾْمِجدَ مَ سَمٜمَك  ًْ َيُٙمقُن َُم َٓ اَلُة ومِٞمِف  ـُ اًمّمَّ ُيْٛمِٙم َٓ َنَّ َُم٤م
ِٕ اَلُة ومِٞمِف :  ـُ اًمّمَّ . ُيْٛمِٙم

َٓ َيِّمُؾ إمَِم َأْهِؾ إؾَْمَٗمؾِ        تِفِ َوإِْن يَم٤مَن اعَم٤مُء سمَِحٞم٨ُم ًَمق شَمَريَمُف َأْهُؾ إقَْمغَم  وَم٠َمْهُؾ  ،  ًمِِ٘مٚمَّ

قا ًُ ٌِ ُؿ َُمَتك مَلْ حَيْ هَنَّ
ِٕ ْٟمتَِٗم٤مُع سمِفِ   َأْو مَلْ َيِّمْؾ إمَِم َأْهِؾ إؾَْمَٗمؾِ  ،إقَْمغَم َأْومَم سمِِف :  ِٓ ،  َو٤مَع ا

جَيُقُز  َٓ ـْ هَمػْمِ وَم٤مِئَدٍة   ُِم
ِ
. َوشَمْْمِٞمِٞمُع اعَم٤مء

ٜم٤َم        ُك  :اعُمَرادُ : ىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمؿ ، صُمؿَّ اظْمَتَٚمَػ َُمَِم٤مخِيُ ْٞمِؾ وَمأِلَْهِؾ ،  اعَم٤مُء اعُمِْمؽَمَ ًَّ ٤م َُم٤مُء اًم َأُمَّ

٤ٌَمٌح  ُف ُُم َٟمَّ
ِٕ ـِ إؾَْمَٗمِؾ سمُِٙمؾر طَم٤مٍل :  قُه قَم ًُ ٌِ ْٞمِد ، إقَْمغَم َأْن حَيْ ٌََؼ يَم٤مًمّمَّ ـْ ؾَم َ

 .وَمَٞمُٙمقُن عمِ

ِك ؾَمَقاٌء : َوىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمؿ        ْٞمِؾ َواعُمِْمؽَمَ ًَّ ِك ، َُم٤مُء اًم اَم ، َُمَتك َدظَمَؾ ذِم اًمٜمَّْٝمِر اعُمِْمؽَمَ َوإِٟمَّ

ٌََؼ  ـْ ؾَم َ
ْٞمِؾ عمِ ًَّ ْ ، َيُٙمقُن َُم٤مُء اًم ـْ  إَِذا مَل َيُٙم

ِك   ٌَِؾ َواْٟمَتنَمَ  سم٠َِمنِ ، ذِم اًمٜمَّْٝمِر اعُمِْمؽَمَ ـَ اجلَ اْٟمَحَدَر ُِم

ـَ  اْٟمَتَٝمك يَماَلُم ،قَمغَم َوضْمِف إَْرِض  .  ةِ دِمَّ احَل

٠َمًَم٦ِم  :َأْصَحاُبـَاَوإَِذا َوىَمْٗم٧َم قَمغَم َُم٤مىَم٤مًُمقُه َوَُم٤مىَم٤مًَمُف        ًْ َف ًَمَؽ َأْن شَمْٓمُٚم٥َم شَمّْمِقيَر اعَم َ  ادمَّ

تِل َذيَمَرَه٤م  .  َوإَْصَحاُب  اُدَصـُِّػ اًمَّ

ِذي ذِم َأْرِض        َبرِ َوَُمْقِرُد احلَِدي٨ِم اًمَّ إِْن يَم٤مَن اًمٜمَّْٝمُر قَمٔمِٞماَمً : َيُ٘مقُل   ،َوإَْكَصاِريِّ  افزُّي

خَيَْتصُّ سم٠َِمطَمٍد  ٦ًم سم٠َِمطَمٍد ، َٓ ٧ْم خُمَْتّمَّ ًَ ِذي َدظَمَؾ ، َواًمَ٘مٜم٤َمُة اعُمٜمَْحِروَم٦ُم ُِمٜمُْف ًَمْٞم إمَِم  وَم٤معَم٤مُء اًمَّ

٤ٌَمٌح طَمَّمَؾ ذِم ُِمْٚمِٙمِف  ٌَْؾ سُمُٚمقغِ ، َأْرِض إقَْمغَم ُُم َٓ ىَم  وَمَٙمْٞمَػ جَي٥ُِم قَمَٚمْٞمِف إِْرؾَم٤مًُمُف إمَِم ضَم٤مِرِه 

                                                 

،              سم٤مب ُمـ سمٜمك هلل ُمًجدًا ،  يمت٤مب اعم٤ًمضمد واجلامقم٤مت ، ( 2/59)  ذم ؾمٜمٜمف أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف()
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سَمْٕمَدُه  َٓ ٌَلِم َو ٌَْؾ ُدظُمقًمِِف إمَِم إَْرِض ، اًمَٙمْٕم َواطْمَتَٛمَؾ َأْن َي٠ْمظُمَذُه ، َوإِْن يَم٤مَن اًمتَّٜم٤َمُزُع ىَم

ٌََؾ إقَْمغَم  َٓ  :َص٤مطِم٥ُم إؾَْمَٗمِؾ سم٠َِمْن شمـُْٗمَتَح ًَمُف ىَمٜم٤َمٌة إمَِم َأْرِوِف ىِم ، رُّ قَمغَم إقَْمغَم شَمؿ َأْو َُمَٕمُف 

قَق  ـَمَٚم٥َم  َأوْ ، َوًَمِٙمٜمََّٝم٤م شُمَٕمٓمرُؾ قَمَٚمٞمِف  ًُ ـَ اإِلَُم٤مِم َأْن َيْٛمٜمََع َص٤مطِم٥َم إقَْمغَم َأْن َي ُِم
  

ِ
ـَ اعَم٤مء ُِم

٤ٌَمىِمل إمَِم إؾَْمَٗمؾِ  َّٓ ىَمْدَرًا خَمُّْمقَص٤ًم َوُيْرؾِمَؾ اًم ، وَم٤مًمَتٜم٤َمُزُع طِمْٞمٜمَِئٍذ حُمَْتَٛمٌؾ ،  إمَِم َأْرِوِف إِ

ـْ شَمـْ٘مديِؿ إقَْمغَم  ْ ،  َوَيُٙمقُن َُمْقِرُد احلَِدي٨ِم ومِٞمفِ ، َوَيتَِّجُف َُم٤م ىَم٤مًُمقُه ومِٞمِف ُِمـ ٌَلمَّ َّٓ وَمَٚمْؿ َيَت َوإِ

 َٓ يَم٤ًم َو ـِ اًمٜمَّْٝمُر ُُمِْمؽَمَ َوَيُٙمقُن إَُْمُر ، اًمَ٘مٜم٤َمُة ُُمِْمؽَميَم٦ًم  زِم إًِْمَزاُم َص٤مطِم٥ِم إقَْمغَم إَِذا مَلْ َيُٙم

ـَ قَمغَم َُم٤مىَم٤مًَم٧ِم  ٌِْس إقَْمغَم قَمغَم إؾَْمَٗمِؾ سمُِٙمؾر طَم٤مٍل ةُ دِمَّ احَل ـْ ضَمَقاِز طَم سمَِٖمػْمِ ظِماَلٍف ،  ُِم

اؾِِعلُّي َٟمَ٘مَٚمُف  ]َوَُم٤م ، ِة َل قِمٜمَْدُهؿ ذِم َهِذِه احل٤َم ـِ افرَّ اِرـِلِّ   [ قَم افدَّ
ْ٘مِل سم٤ِمحِلَّمِص   ًَّ ـَ اًم ُِم

ـِف  ٚمر ـْ حَمِ ٠َمُل قَم ًْ ٤ٌَمطَم٤ًم وَماَلطِمَّمَص ذِم ، َأْيَْم٤ًم ُي .  هِ َوإَِذا يَم٤مَن ُُم

٠َمًَم٦ِم ذِم : َواجلََقاُب        ًْ  َُم٤مَأنَّ ُصْقَرَة اعَم
ِ
ٌَْؾ ُدظُمقِل اعَم٤مء ـْ ،   إَِذا يَم٤مَن اًمتَّٜم٤َمُزُع ىَم ـْ مَلْ َيُٙم َوًَمِٙم

ظْمتَِّم٤مِص سمَِجِٛمٞمِٕمِف   ْعمَِـ ِٓ ٠َمَل لِ َوذَ ، َدظَمَؾ إًَِمْٞمِف طَمؼُّ ا ًْ ٤ٌَمٍح ذِم  : ةِ َك َأنَّ ُصْقَرَة اعَم  ُُم
ٍ
ذِم َُم٤مء

ـْ وَمَتَح ُِمٜمُْف وَمْتَح٤ًم َوؾَمَ٘مك َأْرَوُف   ًمُِٙمؾر  ،َُمْقِوٍع هَمػْمِ مَمُْٚمقكٍ  . ضَم٤مَز /ب 112/  َُم

مُ       ـْ ُيَ٘مدَّ ُع جِلَِٛمٞمِٕمِٝمْؿ َوشَمٜم٤َمَزقُمقا َُم ًَ َٓ َي َٝم٤م : َوإَِذا يَم٤مَن  جُم٤َمِوَرٌة ًمِٚمٜمَّْٝمِر َأْو   َوَأَراِوٞمِٝمؿ يُمٚمُّ

ٌَْٕمٍض َوىَمْد َأطْمَٞمْقَه٤م ُدوْمَٕم٦ًم َواطِمَدًة  جُم٤َمِورٌ 
رِ  ، سَمْٕمُْمَٝم٤م ًمِ ـَ اعُمَت٠َمظمر ُم ُِم   :َأْو مَلْ ُيْٕمَرِف اعُمَتَ٘مدر

ْرِت ، وَم٤مًمٜمَّْٝمُر َواعَم٤مُء ًَمْٞمَس ُِمْٚمَٙم٤ًم هَلُؿ  ِٓ ـْ هَلُؿ طَمؼُّ ا ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ، اِق سمِِف َف َوًَمِٙم وَمِٕمٜمَْدَٟم٤م يُمؾُّ َُم

٤مسمِِؼ  َأْرُوُف َأىْمَرَب إمَِم  ًَّ ُف يَم٤مًم َٟمَّ
ِٕ َم :  َبْرِ َوىَمْد َوَرَد طَمِدي٨ُم ، اًمٜمَّْٝمِر ىمـُدر ،  قَمغَم ُُمَقاوَمَ٘متِِف افزُّي

ِه  ـْ هَمػْمِ ـَ اًمٜمَّْٝمِر َوحَيٌَِْس اًمٜمَّْٝمَر قَم   .طَمتَّك شَمْرَوى َأْرُوُف ، وَمَٚمُف َأْن َيْٗمَتَح ُِم

ٌَلِم  :َوِريـَُّٝم٤م        إمَِم اًمَٙمْٕم
ِ
ٌُُٚمقِغ اعَم٤مء َتُف ،  سمِ ـْ حَتْ ـَ ، صُمؿَّ ُيْرؾِمُؾ اعَم٤مَء إمَِم َُم ٜمَُف ُِم ٤م سم٠َِمْن ُيَٛمٙمر إُِمَّ

ـَ اًمٜمَّْٝمِر َيِّمُؾ ُِمٜمُْف اعَم٤مُء إمَِم َأرْ  ـْ َُمَٙم٤مٍن آظَمَر ُِم ـِ إقَْمغَم ـَمِريَ٘م٤ًم ، ِه ضِ اًمَٗمْتِح ُِم ، إِْن مَلْ َيُٙم

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ُم٤مٟمٗم٤مه  ) : (ك) ذم  ()
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 سمَِٕمٞمٜمِِف 
ِ
ـْ َذًمَِؽ اعَم٤مء ٤م ُِم ـْ يِمَٗم٤مَيتِِف إِْن يَم٤مَن ـَمِريَ٘م٤ًم ، َوإُِمَّ ِذي َدظَمَؾ إًَِمْٞمِف ومِٞمِف وَمْْمٌؾ قَم     ،اًمَّ

ْرِع  َٓ ًمِٚمزَّ ٌُْذُل ًمِْٚماَمؿِمَٞم٦ِم  اَم َي ُف إِٟمَّ َٟمَّ
ِٕ  : 
ِ
ٌَْذِل وَمْْمِؾ اعَم٤مء ُْؿ ، َوًَمْٞمَس َذًمَِؽ يَم هَنَّ

ِٕ ـْ  َوًَمِٙم

ْرشمَِٗم٤مِق سمِِف  ِٓ يُمقَن ذِم اؾْمتِْحَ٘م٤مِق ا  َوؾَمَٞم٠ْميِت ،   إَْصَحاِب يَماَلُم  َيْ٘مَتِْمٞمفِ  يَمَذا، ُُمِْمؽَمِ

  .                     يَماَلٍم ومِٞمفِ  ِزَي٤مَدةُ 

ِٞمَل ذِم َُمَقاٍت سمُِ٘مْرِب أَ  : َؾْرعٌ        قَق رَ  َوًَمق ضَم٤مَء َرضُمٌؾ َوَأَراَد َأْن حُيْ ًُ اِوٞمِٝمؿ َُمَٙم٤مَٟم٤ًم َأْو َي

ـْ ؾَم٤مىِمَٞمتِِٝمؿُ  ٤ٌَمطَم٦ِم  اعَم٤مَء إًَِمٞمِف ُِم ـْ هَلُؿ َُمٜمُْٕمُف ، اعُم َوإِْن َأرَضَّ هِبِؿ ، وَم٢مِْن مَلْ َيُيَّ َذًمَِؽ هِبِؿ مَلْ َيُٙم

. وَمَٚمُٝمؿ َُمٜمُْٕمُف 

َوَأضْمَرى اعَم٤مَء ،  اًمٜمَّْٝمِر اًمَٕمٔمِٞمِؿ نَ ؾَم٤مىِمَٞم٦ًم مِ  ًَمْقَأطْمَٞم٤م َرضُمٌؾ َُمَقاشَم٤ًم َوطَمَٗمَر إًَِمْٞمَٝم٤م : َؾْرعٌ       

٤مىِمَٞم٦ِم  إًَِمْٞمَٝم٤م ًَّ ٤مىِمَٞم٦ُم ُِمْٚمُٙمُف ، ذِم اًم ًَّ . وَم٤مًم

َيْٛمِٚمُٙمُف  : َأْصَحابِـَاىَم٤مَل سَمْٕمُض        َٓ ٤مىِمَٞم٦ِم  ًَّ ِذي ذِم اًم ـْ َيُٙمقُن َأطَمؼَّ ، َواعَم٤مُء اًمَّ ـْ  ًَمِٙم سمِِف ُِم

ِه  ـْ ضَم٤منِ ، هَمػْمِ ٤مىِمَٞم٦ِم َُمطْ َب َوَيْٛمِٚمُؽ ُِم ًَّ ِسَحْت َح اًمٓمرلِم إَِذا رَ ي اًم .   ـُ

٤مىِمَٞم٦ِم إمَِم َأْرٍض َأطْمَٞم٤مَه٤م        ًَّ ـْ َهـِذِه اًمـ                            َوإِْن ضَم٤مَء آظَمُر َوَأَراَد طَمـْٗمَر ؾَمـ٤مىِمـَٞم٦ٍم ُِم

ـْ ًَمفُ   ُِمٜمَْٝم٤م  ،  مَلْ َيُٙم
ِ
ـْ ًَمـُف ، َويَمَذا إِْن َأَراَد َرضُمٌؾ اؾْمتِٞمَٗم٤مَء اعَم٤مء ٤َم ُِمْٚمُؽ : ًَمـْؿ َيُٙم هَنَّ

                       هُ ِٕ

َّٓ سم٢ِمِْذٟمِفِ  طََمٍد َأْن َيٜمَْتِٗمَع هِب٤َم إِ
ِٕ  . وَماَل جَيُقُز 

ـْ َأطَمِد        ٤مىِمَٞم٦ِم قَمٌـ٤َّمَرًة ًمَِٞمٜمَْحِدَر اعَم٤مُء ومِٞمَٝم٤م ُِم ًَّ َوًَمْق َأَراَد َرضُمٌؾ َأْن َيُٛمدَّ وَمْقَق َهِذِه اًم

ٌَلْمِ 
ـْ ًَمفُ ، إمَِم أظَمِر  اجل٤َمٟمِ ٌَلْمِ  : مَلْ َيُٙم

ُف َي٠ْمظُمُذ اجل٤َمٟمِ َٟمَّ ٤مىِمَٞم٦ُم  ِٕ ًَّ . َوُهَق اًم

                                                 

  .(2/739) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ) احل٤موي (1)

  . (2/736 )( قمٚمٛمٞم٦مرؾم٤مًم٦م  ) احل٤موي (1)

ُح هق(2)           ًْ ٤مىِمٞم٦م : اًمَٙمٜمُْس ، واعمراد سمف :  اًمَٙم ًَّ :  (13/63)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  ].                   شمٜم٘مٞم٦م اًم

    [ . (434)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 
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ـْ َهَذا        ْ٘مِٞمِف  َوإِْن َأَراَد َرضُمٌؾ َأْن َي٠ْمظُمَذ ُِم ًَ
 ًمِ
ِ
٤مىِمَٞم٦ِم َأوْ ، اعَم٤مء ًَّ ـْ ًمَِّم٤مطِم٥ِم اًم ٤َمؿِمَٞمتِِف مَلْ َيُٙم

 عمِ

٤مِئِؾ ، َُمٜمُْٕمُف إَِذا يَم٤مَن وَم٤مِواَلً قَمٜمُْف  ًَ َٞم٠ْميِت ِذيْمُر َهِذِه اعَم ًَ ٤مىِمَٞم٦ُم جِلاََمقَم٦ٍم وَم ًَّ َوإَِذا يَم٤مَٟم٧ْم َهِذِه اًم

دِ  ذِم  افطَّقِِّب يِب أَ  فَؼايِض لِ  ُف إِْن يَم٤مَن َزْرُع إؾَْمَٗمؾِ  َتْعؾِقَؼتِفِ  َوَذيَمَر ذِم  ، اُدَجرَّ                           َأٟمَّ

ـْ وَمْقىَمُف مم هَيِْٚمُؽ إِ  .   [إِْرؾَم٤مًُمُف إًَِمْٞمِف  ]َأْن َيٜمَْتِٝمل إًَِمْٞمِف اعَم٤مُء مَلْ جَي٥ِْم قَمغَم َُم

ـْ اَأطْمَل  إَِذا       َه٦ِم اًمٜمَّْٝمِر ُِم ِٖمػِم َرضُمٌؾ َأْرَو٤ًم َُمَقاشَم٤ًم ِهَل َأىْمَرُب إمَِم وُمقَّ  قَمغَم َهَذا اًمٜمَّْٝمِر اًمّمَّ

ُْؿ َأطَمؼُّ سماِِمِئِف ، َأَراِوٞمِٝمْؿ  َٟمُ٘مقُل ، وَمُْمَؾ قَمٜمُْٝمْؿ َرٌء ؾَمَ٘مك اعُمْحِٞمَل ُِمٜمُْف  َوإَِذا، وَم٢مهِنَّ َٓ    :َو

 هَلُْؿ ُِمْٚمٌؽ 
ِ
ـْ َُمَراومِِؼ ُِمْٚمِٙمِٝمؿ ،  طَم٤مُزوُه يَماَم إَِذا ، إِنَّ َهَذا اعَم٤مء اَم ُهَق ُِم وَمَٙم٤مُٟمقا َأطَمؼَّ ، َوإِٟمَّ

 َُمَقاشَم٤ًم  يَم٤مَن عمَِـ َأطْمَٞم٤م وَماَم وَمَْمَؾ ُِمٜمْفُ ، سمِِف َُمَع طَمـ٤مضَمتِِٝمؿ إًَِمْٞمِف 
ِ
. قَمغَم َذًمَِؽ اعَم٤مء

ىَمْدِر   َُمَٚمُٙمقُه قَمغَم يرِ احلَْٗمُر إمَِم اًمٜمَّْٝمِر اًمَٙم٥ِم  ذِم َُمَقاٍت هَنَْرًا إمَِم َأْن َيِّمَؾ  َوإَِذا طَمَٗمُروا      

٦ِم   إِنْ :َٟمَٗمَ٘م٤مهِتِؿ قَمَٚمْٞمِف  ِقيَّ ًَّ  يَم٤مَن سَمْٞمٜمَُٝمؿ سم٤ِمًم
ِ
َقاء ًَّ َوإِْن شَمَٗم٤مَوُٚمقا يَم٤مَن سَمْٞمٜمَُٝمؿ ، َأْٟمَٗمُ٘مقا قَمغَم اًم

ـْ َيُٙمقُن َأْهُؾ ، وَم٢مَِذا ضَمَرى اعَم٤مُء ومِٞمِف مَلْ َيْٛمِٚمُٙمقُه ، قَمغَم ىَمْدِر َُم٤م َأْٟمَٗمُ٘مقا                 ، اًمٜمَّْٝمِرَأْومَم  ًَمِٙم

ِٖمػَم شَم٤مَرةً  َوُهَق َيْ٘مَتِ    ،افَؼايِض َأيِب افطَّقِِّب َهَذا يَماَلُم                َيُٙمقُن مَمُْٚمقيَم٤ًم  َأنَّ اًمٜمَّْٝمَر اًمّمَّ

ِذي َذيَمَرُه َأظِمػَماً  َذايَمفَ  ُصٜمِْع  سم٠َِمْن َيُٙمقَن ذِم َُمَقاٍت سمَِٖمػْمِ ، َوشَم٤مَرًة َيُٙمقُن هَمػْمَ مَمُْٚمقٍك ،  اًمَّ

يَم٤مً ، آَدُِملٍّ  ْرشمَِٗم٤مُق سمِِف ُُمِْمؽَمَ
ِٓ ِذي َيُٙمقُن ا ـْ طَمْقًَمُف  َوُهَق اًمَّ   .سَملْمَ َُم

ِب        ، َوؾَمَ٘مقا ُِمٜمُْف ،  إِْن َأطْمَٞم٤م مَج٤َمقَم٦ٌم َأْرَو٤ًم قَمغَم َهَذا اًمٜمَّْٝمِر ) :  ىَم٤مَل  َوَصاِحُب اُدَفذَّ

ـْ  :صُمؿَّ ضَم٤مَء آظَمُر وَم٠َمطْمَٞم٤م َأْرَو٤ًم ذِم َأقْماَلهُ  َنَّ َُم
ِٕ  إَِذا ؾَمَ٘مك َأْرَوُف اؾْمَتَيَّ َأْهُؾ اًمٜمَّْٝمِر ُُمٜمَِع : 

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ضم٤موره  ) : (ك)ذم  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (اًمتٝمذي٥م  ) : (ك)ذم  ()

  .( 631 - 3/630) ، واًمٜمص ذم يمت٤مسمف (132) هق اإلُم٤مم اًمِمػمازي ، شم٘مدُم٧م شمرمجتف ص  (3)      
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ـْ َُمَراومِِؼ َأْرِوِٝمؿ ، َُمَٚمَؽ َأْرَو٤ًم َُمَٚمَؽ َُمَراومَِ٘مَٝم٤م  ،  ( ومِٞمفِ   جَيُقُز ُُمَْم٤مَيَ٘مُتُٝمؿَٓ َف ، َواًمٜمَّْٝمُر ُِم

َنَّ اعَمَراومَِؼ مَمُْٚمقيَم٦ٌم / أ 113/  اًمَٙماَلمِ فَم٤مِهُر َهَذا وَ  ِٕ ُؿ َيْٛمِٚمُٙمقَن اًمٜمَّْٝمَر :   َيْ٘مَتِ  َأهنَّ

ـْ يَماَلِم ، قَمغَم إََصحر  َم ُِم َٟمُ٘مقُل اعَم٤مُء ُِمْٚمُٙمُٝمؿ :  ىَمْقًُمُف َأيِب افطَّقِِّب َوىَمْد شَمَ٘مدَّ َٓ ،                        

ـْ َُمَراومِِؼ َأْرِوِٝمؿ  يٌح سمُِحْٙمِؿ اًمٜمَّْٝمرِ ، ًَمِٙمٜمَُّف ُِم ِف  َوًَمْٞمَس ومِٞمِف شَمٍْمِ ًِ   :                          وَمَٞمْحَتِٛمُؾ َأْن ُيَ٘م٤مَل ، َٟمْٗم

ِب ايَماَم اىْمَتَْم٤مُه فَم٤مِهُر ، سم٠َِمنَّ اًمٜمَّْٝمَر مَمُْٚمقٌك     .ُدَفذَّ

ُف هَمػْمُ مَمُْٚمقٍك - : َوُهَق إَْومَم - َويـَْحَتِٛمُؾ َأْن ُيَ٘م٤مَل        ـَ املَ ، إِٟمَّ             اومِِؼ : رَ َوإِْن يَم٤مَن ُِم

َنَّ املَ 
 رَ ِٕ

ِ
تِل مُتَْٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء مَ  :اومَِؼ اًمَّ ٤ًم سم٤ِمعُمْحِٞمل، َواًمٜمَّْٝمُر إَِذا شَمَ٘مدَّ    َُم٤م يَم٤مَن خُمَْتّمَّ

ِ
قَمغَم اإِلطْمَٞم٤مء

 
ِ
٤ًم ًمُِٙمؾر َأطَمٍد : مَلْ خَيَْتصَّ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء ـْ ، َويَم٤مَن اًمٜمَّْٗمُع سمِِف قَم٤مُمَّ   :َوًَمِٙم

ِ
٤مسمُِ٘مقَن إمَِم اإِلطْمَٞم٤مء ًَّ  اًم

ـْ هَمػْمِ ُِمْٚمٍؽ  ُُمقَن ومِٞمِف ُِم ٤ٌَمطَم٤مِت ُيَ٘مدَّ ٤مسمِِ٘ملَم إمَِم ؾَم٤مِئِر اعُم ًَّ . سمَِجَقاٟمٌِِِف يَم٤مًم

ادِم   ذِم اجُلْرَجايِنُّي ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ        َل  إِنِ  : افشَّ صَم٤مٟمَِٞم٦ًم                     ةِ اطْمَت٤مَج َص٤مطِم٥ُم إَْرِض إَوَّ

ٌَْؾ َأْن َيِّمَؾ اعَم٤مُء إمَِم إظَِمػمِ   ىَم
ِ
ـَ إظَِمػمِ ،  إمَِم اعَم٤مء                اعَم٤مَء صَم٤مٟمَِٞم٤مً سِ طَم٥ْم  ِب  : يَم٤مَن َأطَمؼَّ سمِِف ُِم

هُ ةٌ مَج٤َمعَ  ىَم٤مَل سمِفِ  يَمَذا،   [َوَي٠ْمظُمُذ طَم٤مضَمَتفُ ] اؾِِعلُّي  ُِمٜمُْٝمؿ  :  هَمػْمُ                                :َوىَم٤مَل ،  افرَّ

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (وهذا فم٤مهر  ) : (ك)ذم  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (اعمذه٥م  ) : (ك)ذم  ()

ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م : يٜمٔمر  ].            ي٘مع ذم أرسمع جمٚمدات ، ىمٚمٞمؾ اًمقضمقد قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م  :  اًمِم٤مذم (1) 

  [ .(2/1023): يمِمػ اًمٔمٜمقن  (1/260)ٓسمـ أيب ؿمٝم٦ٌم 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (سمح٥ًم  ) : (ك)ذم  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (همػمهؿ  ) : (ك) ذم  ()

 . ( 6/235 )  اًمٕمزيز()
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ـُ : َرَوى َوضْمَٝم٤ًم  َأَبا َظاِصٍؿ افَعبَّاِديَّ  إِنَّ ) ُيَٛمٙمَّ َٓ ُف              َٟمَ٘مَؾ اجلََقازَ  َوافَؼايِض ُحَسْغُ ،  (َأٟمَّ

ـْ َأْصَح٤مسمِٜم٤َم . ؿْمَٙم٤مٌل  إِ َوومِٞمفِ : ىَم٤مَل  ، قَم

َب         ْ َوإِْن َأَراَد سَمْٕمُض َأْهِؾ اًمٜمَّْٝمِراًمنمُّ
ـْ َهَذا اًمٜمَّْٝمرِ ًة  ؾَم٤مىِمَل َق َأْن خَيْرِ ِب   إمَِم َأْرِوِف مَلْ  ُِم

ـْ ًَمُف َذًمَِؽ  ِب ، َيُٙم ْ ـْ َأْهِؾ اًمنمُّ ـْ ًَمْٞمَس ُِم َٕمَؾ َأْن حُيْلَوإِْن َأَراَد َُم َي َُمَقاشَم٤ًم َوجَيْ
ـْ   سَم٤ًم ُِم ُذْ

٤مىِمَٞم٦ِم  ًَّ هَبُؿ مَلْ ُيْٛمٜمَع  :َهِذِه اًم ٤مىِمَٞم٦ِم ُذْ ًَّ ُيَْمٞمرُؼ قَمغَم َأْهِؾ اًم َٓ َوإِْن يَم٤مَن ُيَْمٞمرُؼ ،  َويَم٤مَن 

َم ذِم يَماَلِم ، قَمَٚمٞمِٝمؿ ُُمٜمَِع  .  افَؼايِض َأيِب افطَّقِِّب َوَهَذا ىَمْد شَمَ٘مدَّ

ُف َيْٛمِٚمُٙمُف :  ذِم َذًمَِؽ آْصَطْخِريُّي قَمٚمـََّؾ  : افَؼايِض ُحَسغْ َوىَم٤مَل        ـْ َُمَٚمَؽ ؿَمْٞمَئ٤ًم وَم٢مِٟمَّ َُم

ـْ طُمُ٘مقِق اعَمَقاِت ، سمَِٛمَراومِِ٘مِف َوطُمُ٘مقىِمِف  ُب ُِم ْ . َوَهَذا اعَم٤مُء َواًمنمُّ

٤ٌَمُح ذِم ىَمَرارٍ  : َؾْرعٌ        ْٞمُؾ رُ سم٠َِمْن َيْدظُمَؾ اعَمطَ ، مَمُْٚمقٍك  َوإِْن يَم٤مَن اعَم٤مُء اعُم ًَّ  َواًم
إمَِم هَنِْر َرضُمٍؾ  

َنَّ اًمَ٘مَراَر َوطَمِريَٛمُف ُِمْٚمٌؽ ًَمُف ، َأْو إمَِم َُمّْمٜمٍَع ًَمُف  ِٕ  : 
ِ
 ، وَم٢مِْن يَم٤مَن ًمَِقاطِمٍد وَمُٝمَق َأطَمؼُّ سم٤ِمعَم٤مء

ـَ اًمَ٘مَرارِ هِ قَمغَم ىَمْدِر َأُْماَلكِ ، َوإِْن يَم٤مَن جِلاََمقَم٦ٍم وَمُٝمْؿ َأطَمؼُّ سمِِف  طََمٍد َأْن َي  ،م ُِم ِٕ ظُمَذ أْ  َوًَمْٞمَس 

 ؿَمْٞمَئ٤ًم سمَِٖمػِم إِْذِن َُم٤مًمِِؽ اًمَ٘مَراِر 
ِ
ـَ اعَم٤مء َوإِْن َأَراَد اعمـُالَُّك ؾَمْ٘مَل َأَراِوٞمِٝمؿ َواظْمَت٤مُروا ، ُِم

يَم٤مَن هَلُؿ  نْ إِ وَ ، ًْمَزُُمُٝمْؿ اعُمَٝم٤مَي٠َمُة َت  وَ ، َأْو ٟمِّْمَػ َيْقٍم ضَم٤مَز  ُهْؿ َيْقَُم٤ًم نْ ًمُِٙمؾٍّ مِ ، اعُمَٝم٤مَي٠َمَة 

ُٛمقَه٤م ، َُمَتك ؿَم٤مءوا َٟمْ٘مُْمَٝم٤م ًَ َٛم٦َم ىَم ًْ ِٛمَٝم٤م ؾَمَت٠ْميِت  ، َوإِْن َأَراُدوا اًمِ٘م ًْ .   َويَمْٞمِٗمٞم٦َُّم ىَم

٤ٌَمرُ ) :  اَداَوْرِديُّي ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ        ـْ هَنْرٍ  :إهَْن٤َمُر اًمِٙم ـْ َأَراَد َأْن َي٠ْمظُمَذ ُِم ُِمٜمَْٝم٤م   َُم

َٕمَؾ هَل٤َم إًَِمْٞمِف مَ  سَم٤ًم َأْو جَيْ َض قَمَٚمْٞمِف ذِم  ،يَْم٤ًم وَمَٚمُف َذًمَِؽ غِ ًمَِْمْٞمَٕمتِِف ِذْ طََمٍد َأْن َيْٕمؽَمِ ِٕ  ًَمْٞمَس 

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (مل  )زي٤مدة   (ك)ذم  ()

   .(511): إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م  (736-2/735) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م) احل٤موي (2)          

أٟمقاع  ]

إهن٤مر 

ويمٞمٗمٞم٦م 

اىمت٤ًمم اعم٤مء 

 [ُمٜمٝم٤م 
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ٍب َأْو مَ  َٓ ،  يضٍ غِ ِذْ ـْ َأْن َيْٛمٜمََٕمُف  َو ٌِْس َُم٤مِئِف ذِم أَ ُِم َٓ ، ِوِف رْ  طَم                َأْن َي٠ْمظُمَذُه  َو

 . سم٢ِمِْرؾَم٤مًمِفِ 

ِٖمػمُ        ك ؾَم٤مىِمَٞم٦مً  :َواًمٜمَّْٝمُر اًمّمَّ ٛمَّ ًَ َٞم٤مَع ذَ إِ َ  ، َوشُم ،        ا اطْمَتَقى قَمَٚمْٞمَٝم٤م ِوَٞم٤مقَم٤ًم َُمَٚمُٙمقا اًمْمر

ٌؼ وَماَل شَمٜم٤َمُزَع ،  (َويَم٤مَن َُم٤مُء اًمٜمَّْٝمِر هَمػْمَ مَمُْٚمقٍك ، َومَل َيْٛمِٚمُٙمقا إهَْن٤َمَر                 ، وَم٢مِْن يَم٤مَن شَمَٕمٚمُّ

ُل  َّٓ وَم٤مَٕوَّ . ًمِْٚمَحِدي٨ِم  َوإِ

ـْ  ] ا وَمُْمَؾ ذَ َوجَيُقُز إِ َ )       ـْ  [ُِم  َهَذا اًمٜمَّْٝمِر قَم
ِ
سَمْٕمُْمُٝمؿ إمَِم ؾُمقىَمُف اضَم٦ِم َأْهِٚمِف َأْن َي َح  َُم٤مء

َٕمَؾ َوَأْن  ،  ُأظْمَرى [ًَمفُ ]َأْرضٍ  ُف ًَمْٞمَس  هِمٞمَض ُأظْمَرىمَ  جَيْ َٟمَّ ِٕ ًَمُف إمَِم َهَذا اًمٜمَّْٝمِر : 

َٕمَؾ قَمغَم قَمرْ  ،  [ذِ ًمٜم٤َّمِف اًمٓمَِّريِؼ اكَ ]وَمَّم٤مَر :  هَلُؿ سمَِٛمْٛمُٚمقٍك   ِوِف َوجَيُقُز َأْن جَيْ
ِ
قَمٌـ٤َّمَرًة ًمِْٚماَمء

اَباطِ : إَِذا مَلْ َيُيَّ سم٠َِمْهِٚمِف  افسَّ   . (  قَمغَم اًمٓمَِّريِؼ اًمٜم٤َّمومِذِ ـَ

ـَ إهَْن٤َمرِ  )     ُؿ اًمث٤َّمًم٨ُِم ُِم ًْ ةِ يَم٤مَن  إِنْ َف ، اطْمَتَٗمَرُه اًمٜم٤َّمُس َوَأطْمَٞمقُه   َُم٤م :َواًمِ٘م                  بِافَبْكَ

َٓ َيَتَِم٤مطمـُّقَن ، وَمُٝمَق َيُٕمؿُّ َأْهَٚمُف  . َو

َه٤م        يَم٦مِ ، َوإِْن يَم٤مَن سمَِٖمػْمِ طَمؼَّ ومِٞمِف ًمَِٖمػِمِهؿ يَم٤مًمٓمَِّريِؼ اعُمِْمؽَمَ َٓ ـْ َأطْمَٞم٤مُه  َ
  :وَم٤مًمٜمَّْٝمُر مَمُْٚمقٌك عمِ

َتِٗمُر يُمؾٌّ ، َيَتَٝم٤مَي٠موَن  ُٛمقَن َأْو حَيْ
ًِ مَ  ًا َوًَمْٞمَس ًَمفُ َب ُِمٜمُْٝمؿ ذِم َوضْمِف َأْرِوِف ِذْ  َأْو َيْ٘مَت   َأْن َيَتَ٘مدَّ

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ذم  ) : (ك)ذم  ()

  .، واعمث٧ٌم ُمـ احل٤موي  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  (4)          

 .، واعمث٧ٌم ُمـ احل٤موي  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  (5)

 . ، واعمث٧ٌم ُمـ احل٤موي (حيّمؾ) : (ك)ذم  (6) 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ احل٤موي و  (يم٤مًمٜم٤مومذ  ) : (ك)ذم  ()

:  (7/111)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر ].                   ؾم٘مٞمٗم٦ٌم سملم طم٤مئٓملم حتتٝم٤م ممٌر ٟم٤مومٌذ : ًم٤ًمسم٤مط  ا()

 [ . (413)اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط 

   .سمتٍمف يًػم  (2/739) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  ) احل٤موي (3)
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رَ  ِك اً إَِذا يَم٤مَن ُُم١َمظمَّ ىَم٤مِق اعُمِْمؽَمَ ِ٘مَل سماَِمِئ أَ َوًَمْٞمَس ًمَِقاطِمٍد ُِمٜمُْٝمؿ ،  سمِِخاَلِف اًمزر ًْ ًا َض  َأرْ هِ ْن َي

َٕمَؾ إًَِمْٞمفَ ، ُأظْمَرى  َٓ َأْن جَيْ ىَم٤مِق ، /ب 113 /َأْرٍض ُأظْمَرى  َُمِٖمٞمَض اَو يَماَم ًَمْٞمَس ًَمُف ذِم اًمزر

َتْٓمِرىَمُف  ًْ ِك َأْن َي َٓ ًمَِقاطِمٍد ُِمٜمْفُ ، َداٍر ُأظْمَرى لِ َاعُمِْمؽَمَ َٕمَؾ قَمَٚمْٞمِف قَمٌـ٤َّمَرًة مَو           ،  َأْن جَيْ

٤ٌَمطَم٤ًم ًى  َرَح  [قَمَٚمْٞمَٝم٤م ] َويَمَذا إَِذا َأَراَد َأْن َيٜمِّْم٥َم  َّٓ َأْن َيُٙمقَن اًمٜمَّْٝمُر ُُم  وَمٞمـُٜمَْٔمُر إِْن : ُُمٜمَِع إِ

َّٓ وَماَل ، إََرِولَم ُُمٜمَِع  رَضَّ سم٠َِمْرسَم٤مِب  .    َوإِ

٤ٌَمٌح َأْو مَمُْٚمقٌك ؟ وَمَقضْمَٝم٤مِن َو َهْؾ هُ  ، لِ َُمْٕمُروِف إَْص  َوإَِذا يَم٤مَن اًمٜمَّْٝمُر هَمػْمَ           ، ُُم

٤م  ٤ٌَمِح : َأطَمُدمُهَ ُف ذِم طُمْٙمِؿ اعُم ـْ ضَمَٕمَؾ َأْص ، َأٟمَّ  َل َوَهَذا ىَمْقُل َُم
ِ
، قَمغَم اإِلسَم٤مطَم٦ِم   إؿَْمَٞم٤مء

ُف مَمُْٚمقٌك : َواًمث٤َّميِن   قَمغَم احلَْٔمِر ، َأٟمَّ
ِ
ـْ ضَمَٕمَؾ َأْصَؾ إؿَْمَٞم٤مء َهَذا يَماَلُم  وَ ،  (َوُهَقىَمْقُل َُم

.  َرمِحَُف اهللُ  اَداَوْرِديِّ 

َتْٓمِرىَمُف ًمَِداٍر ُأظْمَرى  : هُ َوىَمْقُل        ًْ ِك َأْن َي ىَم٤مِق اعُمِْمؽَمَ ٌََ٘مُف إًَِمْٞمِف  ، ًَمْٞمَس ًَمُف ذِم اًمزر                    ؾَم

ْقُخ َأُبقَحاِمدٍ  َٓ ُيْٛمٜمَُع  ، افشَّ ـْ ًَمُف َداَراِن  ْٚمِح َأنَّ َُم ٌََؼ ذِم اًمّمُّ                  -ذِم إََصحر - َوىَمْد ؾَم

ـْ وَمْتِح سَم٤مٍب سَمْٞمٜمَُٝماَم  . ُِم

بَّاغِ ىَم٤مَل        ـُ افصَّ ـُ  : اب ـْ  َوُيْٛمِٙم ارِ  عمَِ َز ذِم اًمدَّ َق سَمْٞمٜمََٝم٤م َوسَملْمَ إَْرِض :  : ضَمقَّ                   َأْن ُيَٗمرر

ارَ  َنَّ اًمدَّ ْرِب  َٓ  ِٕ ـَ إظُْمـَرى إمَِم اًمـدَّ َتْٓمَرُق ُِمٜمَْٝم٤م إمَِم إظُْمَرى َوُِم ًْ َٛمُؾ ،  ُي               َوُهٜم٤َم حُيْ

٤مىِمَٞم٦مِ  ًَّ ِب :   [إًَِمْٞمَٝم٤م  ] اعَم٤مُء ذِم اًم ْ . وَمَٞمِّمػَم هَل٤َم َرؾْمٌؿ ذِم اًمنمُّ

ٍب : ىَم٤مَل        َٓ ُب سمُِدو ِب  َويَمَذًمَِؽ إِْن يَم٤مَٟم٧ْم شَمنْمَ ْ ـْ َهَذا اًمنمر قَق ، ُِم ًُ وَم٠َمَراَد َأْن َي
اعَم٤مَء  

َّٓ َأْن َيُٙمقَن ًمأِْلَْرِض إظُْمَرى، ُِمٜمُْف إمَِم َأْرٍض ُأظْمَرى  ـْ َهَذا اًمٜمَّْٝمِر  إِ ٌب ُِم              ، ِذْ

                                                 

. ، واعمث٧ٌم ُمـ احل٤موي   (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  () 

  .  سمتٍمف يًػم(741-2/740 )( رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ) احل٤موي (5)

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()
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ُب ذِم هَنٍْر هَمػْمِ أَ َف ، وَمَٞمُٙمقُن ًَمُف طِمٞمٜمَِئٍذ  ْ ٤م إَِذا يَم٤مَن اًمنمر ِب  مَمُْٚمقٍك َويَم٤مَن َي٠ْمظُمُذ اعَم٤مءَ  ُمَّ َٓ و  :سم٤ِمًمدُّ

ـْ  ِ٘مَل ُِم ًْ وَم٠َمَراَد َأْن َي
ِب َأْرَو٤ًم ُأظْمَرى  َٓ و  اًمدُّ

ِ
ـْ َُم٤مء ٌَِٖمل َأْن جَيُقَز إَِذا مَلْ  :َٟمِّمٞمٌِِف ُِم  وَمَٞمٜمْ

ٌَُؼ ، ُيَْمٞمرِؼ اعَم٤مَء َويَم٤مَن هَنَْرًا قَمٔمِٞماَمً  ُم إؾَْم بَّاغِ  َهَذا يَماَلُم ،وَم٢مِْن َو٤مَق وَمُٞمَ٘مدَّ ـِ افصَّ .  اب

َض قَمَٚمٞمِف        ْؾَعةِ َواقْمؽَمَ ـُ افرِّ ارِ اب يَم٦ِم وَمَٚمْٞمَس يَم٤مًمدَّ ُف إِْن وَمَتَح ذِم إَْرِض اعُمِْمؽَمَ  َوَيْٛمَتٜمُِع  ، سم٠َِمٟمَّ

يَم٦مِ  ِ اِر ،  ًمِٚمنمَّ ـْ َأْرِوِف إمَِم َأْرِوِف وَمُٝمَق يَم٤مًمدَّ بَّاغِ وَمَٗمْرُق ، َوإِْن وَمَتَح ُِم ـِ افصَّ ـِ  طَم٤مِئٌؾ   اب قَم

وْمَٕم٦ِم اجلَْزَم سم٤ِمجلََقاِز ىصُمؿَّ َرأَ ، اًمتَّّْمقيِر  ـُ اًمرر ـِ : ،  اسم اَرْي ـَ اًمدَّ َنَّ وَمْتَح             َوإِْن َُمٜمََع ُِم ِٕ

ِك  ىَم٤مِق اعُمِْمؽَمَ ٤ٌَمِب ُيْٙمثُِر اًمٓمُُّروَق ذِم اًمزر فِ  : اًم ـَ اًمٜمَّْ٘م٥ِم سمَِ٘مْدِر طَم٘مر ُرُج ُِم َيِزيُد   :َواعَم٤مُء خَيْ َٓ

٤مِع إَرْ  ًَ َر  : ضِ سم٤ِمشمر .  وَماَل رَضَ

٤م إقَْملُمُ ):  اَداَوْرِديُّي ىَم٤مَل : َؾْرٌع        ٤ٌَمطَم٦مٍ  : َوَأُمَّ ٌُُع ذِم َأْرٍض ُُم    وَم٢مِْن يَم٤مَٟم٧ْم شَمٜمْ

َّٓ ، وَم٢مِْن َو٤مَق هِبِؿ وَمَٙم٤مًمٜمَّْٝمِر إَِذا َو٤مَق ، وَم٤مًمٜم٤َّمُس ومِٞمَٝم٤م ؾَمَقاٌء  َيْٛمِٚمُؽ َأطَمٌد ُِمٜمَْٝم٤م إِ َٓ َو

 . َُم٤مؾَم٤مىَمُف َوطَمَّمَؾ ذِم َأْرِوفِ 

ٌُُع ذِم َأْرٍض مَمُْٚمقيَم٦مٍ        تِل شَمٜمْ ٌََٕمَٝم٤م اهللُ ،  عم٤َِمًمِِؽ إَْرِض  :َواًمَّ ٌََٓمَٝم٤م َأْم َأْٟم                ؾَمَقاٌء اؾْمَتٜمْ

٤ٌَمٍط  ـْ هَمػْمِ اؾْمتِٜمْ ٌََٓمَٝم٤م مَج٤َمقَم٦ٌم وَمِٝمل ُِمْٚمُٙمُٝمؿ ، ُِم ُؿ َُم٤مُء ، وَم٢مِْن اؾْمَتٜمْ ًَ ُٛمقَن َُم٤مَءَه٤م يَماَم ُيْ٘مَت
ًِ َيْ٘مَت

ِك  . اًمـٜمَّْٝمِر اعُمِْمؽَمَ

َف نْ  وَم٢مِ        ـْ َأرْ  [ومِٞماَم حَيُدُّ  ] َأَراَد َرضُمٌؾ َأْن َيَتٍَمَّ ٌَؾٍ  َأْو ضٍ  َُم٤مَء َهِذِه اًمَٕملْمِ ُِم  ضَم

وم٤ًم َيْ٘مَٓمُع َُم٤مَءَه٤م ُُمـٜمَِع  َف ذِم َأْرِوِف ، شَمٍَمُّ َّٓ َأْن َيَتٍَمَّ
                       ، اَداَوْرِديُّي يَمَذا ىَم٤مًَمُف ،  (إِ

َم َُم٤مَيْ٘مَتِ  إضِْمَرا .   ظِماَلٍف ومِٞمِف ءَ َوىَمْد شَمَ٘مدَّ

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (إرايض  ) : (ك)ذم  ()

. سمتٍمف  (2/742) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م)حل٤موي ا  ()

. ، واعمث٧ٌم ُمـ احل٤موي  (ذم  ) : (ك)ذم  ()

م اطمؽأ ] 

 [اًمٕمٞمقن 
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بَّاِغ َوافَبَغِقيُّي َٟمَ٘مَؾ  : َتـْبِقفٌ        ـُ افصَّ ـْ   َأنَّ  اب ـْ ىَم٤مَل َأْصَحابِـَاُِم َِل  : َُم   ص إِنَّ اًمٜمٌَّ

َبرَ َأَُمرَ  فِ   صَم٤مٟمَِٞم٤مً افزُّي ـْ طَم٘مر َتقذِمَ َأيْمَثَر ُِم ًْ   إِذْ  ، فَِ ْكَصاِريِّ وسَم٦ًم  قُمُؼ َأْن َي
ِ
يَم٤مَٟم٧ِم اًمُٕمُ٘مقسَم٦ُم ذِم اسْمتَِداء

يٌح ، اإِلؾْماَلِم ذِم إَُْمَقاِل  ٌُْؾ َل َوًَمَٕمؾَّ ىَم٤مِئ ، َوَهَذا اًمَ٘مْقُل هَمَٚمٌط َسِ ِذي  هْمفُ ُه مَلْ َي احلَِدي٨ُم اًمَّ

ُْمٜم٤َمهُ  َِل  : ىَمدَّ ِل َأؿَم٤مَر قَمغَم  صَأنَّ اًمٜمٌَّ َبرُ يَم٤مَن ذِم إَوَّ ِف افزُّي ِك سَمْٕمِض طَم٘مر ٌَُف ،  سمؽَِمْ وَمَٚمامَّ َأهْمَْم

ُف  اؾْمَتقرَم  إَْكَصاِريُّي  ِذي جَي٥ُِم اقْمتَِ٘م٤مُدُه ،  ًَمُف طَم٘مَّ َٓ ُيْٕمَدُل قَمٜمْفُ ، وَمَٝمَذا ُهَق اًمَّ              ،َو

ُف ًَمقطَمَّمَؾ َذًمَِؽ إَ  ـْ ومِٞمِف حَمُْذوٌر مْ قَمغَم َأٟمَّ َـّ اًمث٤َّمسم٧َِم َُم٤م َذيَمْرَٟم٤مُه ، ُر مَلْ َيْٛمَتٜمِْع َومَلْ َيُٙم . َوًَمِٙم

َٕمتَِٝم٤م  : َؾْرعٌ        ًَ
شمِٞم٥ِم ومِٞمَٝم٤م ًمِ ْ َت٤مُج إمَِم َهَذا اًمؽمَّ حَتْ َٓ ٤ٌَمَر ُـّ َأنَّ إهَْن٤َمَر اًمِٙم اَم ُئَم                :ُرسمَّ

ٌٍْط  َوؾَمْ٘مُل سماَِلِدَه٤م ُِمٜمْفُ :  وَم٢مِْن َأقْمَٔمَؿ إهَْن٤َمِر ٟمِٞمُؾ ُِمٍْمَ  :َوًَمْٞمَس يَمَذًمَِؽ  َت٤مُج إمَِم َو حَيْ

قِر َوَٟمْحِقَه٤م ًمؽَِموَ  ًُ َّٓ َف ،  سماَِلُدَه٤م ىسم٤ِمجلُ  /أ 114/  َويَمَذًمَِؽ ، ا هَ ِوٞمُع قَمغَم سَمْٕمضِ َي َو إِ

امِ َأهْن٤َمُر  ـَ اعَمَقايِص افشَّ قح َوَُم٤مومِٞمَٝم٤م ُِم ًُ ُدوِد  َواًمُٗم ًُّ اَكاِت َواًم ٦ٌَمِ َوافَعدَّ ًْ                  سم٤ِمًمٜمر

٤مشمِٞمٜمَِٝم٤م َوـَمَقاطِمٞمٜمَِٝم٤م َوُدوِر َأْهِٚمَٝم٤م  إمَِم  ًَ .  سَم

ؾُّي َضَرٍف   إِنْ َف  ): ىَم٤مَل        ـُ اَن دِم إَْرِض ارتَِػاٌع َواْكِخَػاٌض ُأْؾِرَد  ـَ

 ،       إقَْمغَم سَمْٕمُْمَٝم٤م ُُمْرشَمِٗمَٕم٤ًم َوسَمْٕمُْمَٝم٤م ُُمٜمَْخِٗمَْم٤ًم  إَِذا يَم٤مَن َأْرُض  : َيْٕمٜمِل،   ( َشْؼٍل ِب 

                                                                                                                                               

. واحل٤موي  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (قملم  ) : (ك)ذم  ()

 . ( 4/416) ذح اًمًٜم٦م : يٜمٔمر  ()

اٟم٤مت (1)           :  (10/65)ًم٤ًمن اًمٕمرب  :يٜمٔمر  ].                                    أو ؾم٤مطمؾ اًمٌحر طم٤موم٦م اًمٜمٝمر :  اًمٕمدَّ

 .  [ (588 )اًمقؾمٞمط اعمٕمجؿ 

. ، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع  (وإن  ) : (ك)ذم  ()

. ، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع  (ًمً٘مل  ) : (ك)ذم  ()

رأي اإلُم٤مم  ]

اسمـ اًمًٌٙمل 

ذم شمقضمٞمف 

 [احلدي٨م 

 ؾم٘مل ]

إرض اًمتل 

 ومٞمٝم٤م 

ارشمٗم٤مع 

 [واٟمخٗم٤مض 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ٌَلْمِ  اعُمٜمَْخِٗمضِ  َوًَمق ؾَمَ٘مَٞم٤م َُمَٕم٤ًم ًَمَزاَد اعَم٤مُء ذِم  ٌَلِم ذِم   وَمَ٘مدْ  ،قَمغَم اًمَٙمْٕم َيِّمُؾ إمَِم اًمَٙمْٕم َٓ

ٌََتلِم ذِم اعَمْقِوِع اعُمٜمَْخِٗمضِ عِ اعَمْقضِ  يْم             وَمٞمـُْٗمَرُد يُمؾُّ  ، اًمَٕم٤مزِم طَمتَّك َيِّمَؾ إمَِم اًمرُّ

ْ٘مِل   [َواطِمٍد ] ًَّ اؾِِعلُّي  ىَم٤مَل ،سم٤ِمًم   .  سماَِم ُهَق ـَمِريُ٘مفُ  :افرَّ

ْوَضةِ  ذِم اُدَصـُِّػ اَل       َق  ِ٘مَل  :ـَمِريُ٘مفُ  ) :  افرَّ ًْ ٌَلمِ   َأْن َي ٌُْٚمَغ اًمَٙمْٕم   ، اعُمٜمَْخِٗمُض طَمتَّك َي

ُه  دُّ ًُ ِ٘مَل اعُمْرشَمِٗمُع ، صُمؿَّ َي ًْ .  َواهللُ َأقْمَٚمُؿ ، (صُمؿَّ َي

تِل ىَم٤مهَل٤َم  َوَهِذِه اًمٓمَِّريُؼ                                   ُحَسْغٌ  َوافَؼايِض  اجُلْرَجايِنُّي  ا ىَم٤مًَمفَ اُدَصـُِّػ اًمَّ

٧َم عْ ذِم مَ  ًْ َٓ َيِزيُد ذِم اعُم ُف  ٌَلْمِ  ًَم٦مِ ِف ِرِض َأٟمَّ ٌََداَءُة ، قَمغَم اًمَٙمْٕم ُ اًم َيَتَٕملمَّ َٓ ُف  َـّ اًمٔم٤َّمِهَر َأٟمَّ َوًَمِٙم

ٌَلْمِ  : سم٤ِمعُمٜمَْخِٗمضِ  َ٘م٤مُه إمَِم اًمَٙمْٕم ًَ سَمْؾ ًَمْق سَمَدَأ سم٤ِمعُمْرشَمِٗمِع وَم
ُه    صُمؿَّ ؾَمَ٘مك اعُمٜمَْخِٗمُض إمَِم :َوؾَمدَّ

ٌَلمِ  . َوَأْرؾَمَؾ اعَم٤مَء طَمَّمَؾ اعَمْ٘مُّمقُد  اًمَٙمْٕم

٤م ُُمَتَح٤مِذيَت٤منِ  ):   َؾْرعٌ        ـْ َُمْقِوَٕملِم  ،شَمٜم٤َمَزَع اصْمٜم٤َمِن َأْرَو٤ممُهَ  َأْو َأَراَدا ؿَمؼَّ اًمٜمَّْٝمِر ُِم

٤مَراً  ًَ  َيِٛمٞمٜم٤ًَم َوَي
ُؿ اعَم٤مَء سَمْٞمٜمَُٝماَم  ، وَمُٞمْ٘مِرعُ  :ُُمَتَح٤مِذَيلْمِ ًِ ـْ َيَراهُ ،  َأْو َيْ٘م ُم اإِلَُم٤مُم َُم    :َأْو ُيَ٘مدر

َٝم٤م، صَماَلصَم٦ُم َأْوضُمٍف  .  ( ُيْ٘مِرعُ :  َأَصحُّ

ـْ سَمْٞم٧ِم اعَم٤ملِ طَم٤موم٤َّمِت َوقِماَمَرُة  )      .  (  َهِذِه إهَْن٤َمِر ُِم

                                                                                                                                               

    .(2/279) ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم (4)

. ، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع  (سمٕمض  )  : (م) و (ك) ذم (5)
 

  . (6/235) اًمٕمزيز (6)          

() ( 2/ 587) . 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ىم٤مًمف  ) : (ك) ذم  ()

  .    (2/587)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (2)

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع و (ُمْم٤موم٤مت  ) : (ك)ذم  ()

 .   (6/236): اًمٕمزيز  (2/587) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم (4)

شمٜم٤مزع اصمٜملم  ]

أرو٤ممه٤م 

  [ُمتح٤مذيت٤من 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

اَوَذيَمَر         ) ِظلُّي ِف افرَّ
ِ
ـَ إََرايِض اعَمْٛمُٚمقيَم٦ِم إَِذا  َوضْمَٝملِم ذِم سمِٜم٤َمء                اًمَ٘مٜمَْٓمَرِة قَمغَم اًمٜمَّْٝمِر ُِم

ْر هِب٤َم اعُمالَّكُ  ٌَُٝمُٝماَم اجلََقاُز  ،مَلْ َيَتَيَّ ـِ إهَْن٤َمُر مَمُْٚمقيَم٦مً ،  َأؿْم :           وَم٢مِْن يَم٤مَٟم٧ْم  :َهَذا إَِذا مَلْ شَمُٙم

ْٞمِؾ َيْدظُمُؾ ُِمْٚمَٙمُف ، وَم٤معَم٤مُء سَم٤مٍق قَمغَم اإِلسَم٤مطَم٦ِم  ًَّ طََمٍد  َوًَمْٞمَس ، َوَُم٤مًمُِؽ اًمٜمَّْٝمِر َأطَمؼُّ سمِِف يَم٤مًم ِٕ              

ْ٘مِل إََرِولمَ  ًَ
ِب أَ وَ ،  ُُمَزامَحَُتُف ًمِ ْ ٤م ًمِٚمنمُّ ؾْمتِْٕماَمِل   ،ُمَّ ِٓ َوابر ، َوا                         ،َوؾَمْ٘مُل اًمدَّ

   .( ًَمْٞمَس ًَمُف اعَمٜمُْع :  َواُدَتَقيلِّ  َأُبق َظاِصؿٍ  وَمَ٘م٤مَل 

اؾِِعلُّي  َوىَم٤مَل        ـْ َأـْمَٚمَؼ  إِنَّ  ) :  افرَّ ُيْدزِم ومِٞمِف َأطَمدٌ  ُِمٜمُْٝمؿ َُم َٓ ُف  ـُ ،  (َدًْمَقًا  َأٟمَّ                    َوُيْٛمِٙم

َٓ َيُٙمقَن َهَذا  ، لِ اًمَٗمْض  ُوضُمقَب شَمْركِ  َأيِب َظاِصٍؿ َواُدَتَقيلِّ  َوَأْن َيُٙمقَن ُُمَراُد  ،اظْمتاَِلوَم٤مً  َأْن 

ـْ َأـْمَٚمَؼ َُم٤م َذيَمَرُه  ِه افَؼايِض ُحَسغَوُُمَراُد َُم َيِ٘مُػ قَمغَم طَمِريِؿ هَمػْمِ َٓ ُف  َٓ ُيْرؾِمُؾ ،  َأٟمَّ  ذِم َو

ِه   هَمػْمِ
ِ
  .َهَقاء

اؾِِعلُّي َوىَم٤مَل        َك مَج٤َمقَم٦ٌم ذِم طَمْٗمِر هَنْرٍ  ):  افرَّ ُف إِِن اؿْمؽَمَ ـُمقا َأْن َيُٙمقَن سَمْٞمٜمَُٝمؿ  ،إِٟمَّ  َوَذَ

ـَ إَِرايِض مَم عَ  ـْ قَمَٛمُؾ يُمؾر َواطِمٍد قَمغَم ىَمْدرِ ،  ىَمْدِر َُم٤م َيْٛمِٚمُٙمقَٟمُف ُِم                   ، َأْرِوِف  وَمْٚمَٞمُٙم

قَم٤ًم وَماَل َرءَ  ٤ٌَمىِملَم  وَم٢مِْن َزاَد َواطِمٌد ُُمَتَٓمقر ـُمقا ًَمُف  َأوْ ، َوإِْن َزاَد ُُمْٙمَرَه٤م  ،ًَمُف قَمغَم اًم َذَ

 قَمغَم إؾَْمَٗمؾِ ، َو٤ًم َرضَمَع قَمَٚمْٞمِٝمؿ سم٠ُِمضْمَرِة َُم٤م َزاَد وَ عِ 
ِ
ٌُْس اعَم٤مء                    سمِِخاَلِف  ،َوًَمْٞمَس ًمأِْلَقْمغَم طَم

ـِ اًمٜمَّْٝمُر مَمُْٚمقيَم٤مً  إَِذا مَلْ  َُم٤م  . َيُٙم

ُف إَِذا َرضَمَع ذِم اعُمََٝم٤مَي٠َمِة سَمْٕمَدَُم٤م اؾْمَتقرَم َٟمْقسَمَتفُ        ٌَْؾ  َوَأٟمَّ يُؽ  َوىَم ِ َتقذِمَ اًمنمَّ ًْ ـَ ًَمُف : َأْن َي َوِٛم

ةِ  ـَ اًمٜمَّْٝمِر ًمِْٚمُٛمدَّ تِل َأضْمَرى ومِٞمَٝم٤م اعَم٤مَء  ُأضْمَرَة ُِمْثَؾ َٟمِّمٞمٌِف ُِم . اًمَّ

                                                 

 . (2/587)سمتٍمف يًػم : روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (6/236)  اًمٕمزيز()

  . (719/ 2) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )  شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م(6)          

  . (2/587): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (6/236) اًمٕمزيز (1)

 . (588-2/587)سمتٍمف : روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (237 -6/236)  اًمٕمزيز()

سمٜم٤مء  ]

اًم٘مٜمٓمرة 

 [ قمغم اًمٜمٝمر

اؿمؽماك  ]

مج٤مقم٦م ذم 

 [طمٗمر هنر 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

يَم٤مءُ  َوًَمق       َ َأَراَد اًمنمُّ
ـَ َأَراِوٞمِٝمؿ َأؾْمَٗمُؾ   ِذي  هْنُؿ   َيْ٘مٍُمَ اعَم٤مُء عَ َٓ شَمْقؾِمٞمَع وَمِؿ اًمٜمَّْٝمِر يَمْل : اًمَّ

ًملَِم  َٓ سمِِرَى إَوَّ ْز إِ َّٓ سمِِرَى ، مَلْ جَيُ ًملَِم شَمْْمِٞمِٞمُؼ وَمِؿ اًمٜمَّْٝمِر إِ جَيُقُز ًمأِْلَوَّ َٓ             َويَمَذا 

ـَ  . أظَمِري

طََمِدِهؿ       ِٕ   َُم٤مءٌ  َوًَمْق يَم٤مَن 
ِ
يَم٤مء َ ذِم َأقْمغَم اًمٜمَّْٝمر وَم٠َمضْمَراُه ذِم اًمٜمَّْٝمِر اعُمِْمؽَمِك سمِِرَى اًمنمُّ

ـَ إؾَْمَٗمؾِ  ِ٘مَل سمِِف َأْرَوُف  ،ًمَِٞم٠ْمظُمَذُه ُِم ًْ ضُمقُع َُمَتك ؿَم٤مُءوا ،  َوَي  َهَذا  ىِمَٞم٦مُ نْ َوَت ، وَمَٚمُٝمُؿ اًمرُّ

٥ِم اعمِْٚمِؽ  اًمٜمَّْٝمِر َوقِماَمَرشُمُف َيُ٘مقمُ  ًَ يَم٤مُء سمَِح َ . هِب٤َم اًمنمُّ

ؼَمُ        يَم٦مِ  : قَمغَم ىَمْقًَملمِ  ؟َوإَِذا اُْمَتٜمََع سَمْٕمُْمُٝمؿ َهْؾ جُيْ ٤مِئِر إَُْماَلِك اعُمِْمؽَمَ ًَ   :وَم٢مِْن ىُمْٚمٜم٤َم،    يَم

وَن قَمغَم اًمِٕماَمَرِة  َٗمُ٘مقا َأوِ  َأوِ ، جُيْؼَمُ وَمُٙمٚمُُّٝمؿ ،  اظْمَتَٚمُٗمقا ذِم ىَمْدِر َُم٤م َيْٚمَزُم يُمؾَّ َواطِمٍد ُِمٜمُْٝمؿْ  اشمَّ

يُمقَن ذِم قِماَمَرة ِأَ  ُه عْ َيِْمؽَمِ َٓ) . 

٤م قِماَمرَ )       ٦ًم ةُ  َوَأُمَّ    :َأيِب َحـِقَػةَ َوُهَق َُمْذَه٥ُم ،  إؾَْمَٗمِؾ وَمِ٘مٞمَؾ قَمغَم َأْهِؾ إؾَْمَٗمِؾ ظَم٤مصَّ

َنَّ اًمٜمَّْٗمَع هَلُؿ  دٍ  َأيِب ُيقُشَػ َوُهَق َُمْذَه٥ُم ، قَمغَم اًمُٙمؾر : َوىِمٞمَؾ ، ِٕ                 ، َوحُمَؿَّ

بَّاغِ َوُُمْ٘مَت٣َم يَماَلِم  ـِ افصَّ ِل اب ـْ  َومَلْ َٟمِجدْ ،  شَمْرضِمٞمُح إَوَّ ُه َأْصَحابِـَاقَم                         ،  هَمػْمَ

اؾِِعلُّي / ب114/َوىَم٤مَل  .  ( افَعبَّاِديِّ  قِمٜمَْد حُّ إِنَّ اًمَث٤ميِنَ َأَص  : افرَّ

َ َوىَم٤مَل        ٌْٜمِل إَِذا مَلْ َيّْمَٕمِد اعَم٤مُء إمَِم َأْرِوفِ  )  :َويِل َت امُل َّٓ سم٠َِمْن َي                 قَمْرِض اًمٜمَّْٝمِر  ذِم إِ

ـِ  وَمَٚمُف َأْن َي  ِشْؽَراً  سَمػْمِ سْم ُي ،  ((اطْمٌِِس اعَم٤مَء  )) َي : حِلَِدي٨ِم اًمزُّ َٓ َّٓ مْ َو ُف إِ ًُ ٌْ ـُ طَم    يِم

                                                 

   . (10/98): ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر شمٙمٛمٚم٦م ذح ومتح اًم٘مدير  (6/41)شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ : يٜمٔمر  ()         

   .(10/98): ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر شمٙمٛمٚم٦م ذح ومتح اًم٘مدير  (6/41)شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ : يٜمٔمر  (2)          

  . (6/237) اًمٕمزيز (3)          

  . (2/712) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م )  شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م(4)

ٙمر  (5) ًر   [ .(232): اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (7/216)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  ]         .ُم٤مُيًدُّ سمف جمرى اعم٤مء : اًم
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ـِ اإمَِم مَ  َو٤مُف ُت َوَهِذِه اًمُٗمُروُع ،  (ذِم قَمْرِض اًمٜمَّْٝمِر  يْمرٍ سِ سم٢ِمطِْمَداِث  ُْمٜم٤َمُه قَم ،  اَداَوْرِديِّ ىَمدَّ

٤م افطَّقِِّب  َوَأيِب  مِهَ .  َوهَمػْمِ

يَم٤مُء ذِم اًمٜمَّْٝمِر  ):   َؾْرعٌ        َ ٤ٌَمِئِٝمؿ ، شَمٜم٤َمَزَع اًمنمُّ َٕمُؾ قَمغَم ىَمْدِر  وَمَٝمْؾ ، ذِم ىَمْدِر َأْٟمِّم جُيْ

يَم٦َم  ِ َنَّ اًمٔم٤َّمِهَر َأنَّ اًمنمَّ
ِٕ ٦ِم سمَِح إَْرِولَم :  ِقيَّ ًَّ                  ،  َوضْمَٝم٤مِن ؟ؾْم٥ِم اعمِْٚمِؽ َأْو سم٤ِمًم

ِل ىَم٤مَل  ْصَطْخِريُّي َوسم٤ِمَٕوَّ
ِٓ ُٝماَم  : اُدَصـُِّػ َوىَم٤مَل  ، ا ُف َأَصحُّ .   (إِٟمَّ

       

اؾِِعلُّي ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ  َ٘مك  إَِذا َص٤مَدوْمٜم٤َم) : افرَّ ًْ هَنَْرًا ُي
 َومَل َٟمْدِر َأطُمِٗمَر َأمْ ،  ُِمٜمُْف َأَراضٍ  

ُؿ َأْصَح٤مُب َيٍد َواْٟمتَِٗم٤مٍع ،  اْٟمَخَرَق  هَنَّ
ِٕ ُم سَمْٕمُْمُٝمؿ قَمغَم ، طَمَٙمْٛمٜم٤َم سمَِٙمْقٟمِِف مَمُْٚمقيَم٤ًم :  وَماَل ُيَ٘مدَّ

َنَّ إَْصَؾ قَمَدمُ َوومِٞمفِ ، يَمَذا ىَم٤مًَمُف ،  ( سَمْٕمضٍ  ِٕ ـَ إهَْن٤َمِر ، احلَْٗمِر   َٟمَٔمٌر :                      َويَمثػٌِم ُِم

ـَ اًمَٞمِد ومِٞمفِ ، هَمػْمُ مَمُْٚمقٍك  ُؼ ُِم ْ٘مُل ُِمٜمُْف  َواعُمَح٘مَّ ًَّ ْٟمتَِٗم٤مُع َواًم
ِٓ ًَم٦ِم قَمغَم ، ا َٓ َيْٙمِٗمل َذًمَِؽ ًمِٚمدَّ َٓ َو

. اعمِْٚمِؽ 

تِل َيُٙمقُن َُمَٕمَٝم٤م اؾْمتِٞماَلٌء َوَُمٜمٌْع ًمِْٚمَٖمػْمِ         ٦ُم قَمغَم اعمِْٚمِؽ ِهَل اًمَّ اًمَّ  دَ وَم٢مِن ُْوِج ،   َواًمَٞمُد اًمدَّ

ٌَِٖمل، َذًمَِؽ َدلَّ قَمغَم اعمِْٚمِؽ  َّٓ وَماَل َيٜمْ َأْن حُيَْٙمؿَ  َوإِ
اٍة نَ  َٟمَٕمْؿ َذًمَِؽ فَم٤مِهٌر ذِم َق :سمَِٙمْقٟمِِف مَمُْٚمقيَم٤ًم  

َتٜمَْٙمرُ ، َأْو ؾَم٤مىِمَٞم٦ٍم َئْمَٝمُر اظْمتَِّم٤مُصَٝم٤م  ًْ َٓ ُي َواؾْمتِٞماَلُء ىَمْقٍم قَمَٚمْٞمَٝم٤م سمَِحٞم٨ُم 
 َه٤مُصقَأْن ُيْح  

وَه٤م  دُّ ًُ . َوَي

ْٟمتَِٗم٤مِع ،  (طُمْٙمُٛمُف طُمْٙمُؿ اعَمْٛمُٚمقِك ): َوىَم٤مَل   َذيَمَر اًمَٗمْرعَ َواُدَتَقيلِّ         ِٓ َوًَمَٕمؾَّ ُُمَراَدُه ذِم ا

٤ٌَمَرَة ،  وَمَٞمْحَتِٛمُؾ  :َوقَمَدِم شَمْ٘مِديِؿ سَمْٕمِْمِٝمؿ قَمغَم سَمْٕمضٍ  اَم اؾْمَتِْمَٙمْٚمٜم٤َم قِم اؾِِعلِّ َوإِٟمَّ .  افرَّ

                                                 

   .(6/238): اًمٕمزيز  (588/ 2 ) وو٦م اًمٓم٤مًمٌلمر: يٜمٔمر  (6)

   .(2/588 )  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: (6/238)اًمٕمزيز  (1)

شمٜم٤مزع اًمنميم٤مء  ]

 ذم ىمدر

 [ أٟمّم٤ٌمئٝمؿ 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ِه َأظْمُذهُ  ) :  َؾْرعٌ        ـْ ًمَِٖمػْمِ ٤مٍن مَلْ َيُٙم ًَ ٤ٌَمُح َداَر إِْٟم                          :إَِذا َدظَمَؾ َهَذا اعَم٤مُء اعُم

هِ  ظُمقِل ذِم ُِمْٚمِؽ هَمػْمِ ُْمتِٜم٤َمِع اًمدُّ ـْ ًَمق وَمَٕمَؾ َف ، سمَِٖمػْمِ إِْذٟمِِف  ِٓ                    َأْو ًمِْٚماَمًمِِؽ ، ُْمِٚمُٙمُف َي ًَمِٙم

ُٝماَم ،  َوضْمَٝم٤مِن ،شمِْرَداُدُه سا ُل : َأَصحُّ ـْ ؿَم٤مءَ ، إَوَّ  .  ( َوإَِذا ظَمَرَج ُِمٜمُْف َأظَمَذُه َُم

ِحقِح و): ىَم٤مَل        ـْ َهَذا اَداِء دِم إَِكاٍء ُمؾَِؽ َظَذ افصَّ  :  ( َما ُأِخَذ ِم

طْمتَِٓم٤مِب  ِٓ طْمتَِِم٤مِش  ، يَم٤م ِٓ َٓ جَي٥ُِم َب ، َوا َّٓ عمُِْْمطَ  ًُمفُ ذْ َو ِحٞمِح إمَِم َوضْمٍف ، رٍّ ـإِ  َوَأؿَم٤مَر سم٤ِمًمّمَّ

ـْ ُحَسغٍ   افَؼايِض َوشَمْٕمِٚمٞمُؼ ،   افـَِّفاَيةِ  ومِـل ُف إِْشَحاَق  َأيِب  قَم   .َٓ ُيْٛمَٚمُؽ :  َأٟمَّ

مىَم٤مَل        ـُ َأيِب افدَّ ُيْٕمَرُف ذِم هَمػْمِ  :  ِاْب َٓ ُف     َوُهَق هَمػْمُ اًمَقضْمِف اعَمْحِٙمل ذِم  ، افـَِّفاَيةِ إِٟمَّ

ُيْٛمَٚمُؽ : َضِريَؼِة افِعَراِق  َٓ اَم ،  َأنَّ اعَم٤مَء  ٤ًم :  َوإِٟمَّ قَرِة َومْهَ َأظَم٤مُف َأْن َيُٙمقَن َٟمْ٘مُٚمُف ذِم َهِذِه اًمّمُّ

ـْ ؿَمْخٍص َواطِمٍد  َنَّ اًمٜمـَّْ٘مَٚملْمِ قَم
.  َأُبق إِْشَحاَق َوُهَق ، ِٕ

       
ِ
ُدوُد اعَمٜم٤َمومِِذ  :َوذِم َُمْٕمٜمَك اإِلَٟم٤مء ًْ .  احلَْقُض اعَم

       ، ( فاِلْرتَِػاِق َأْوَػ باَِمئَِفا َحتَّك َيْرحَتَِؾ  َوَحاؾـُِر بِْئٍر بَِؿَقاٍت  ): اَل      َق  

ـَ  َهِذِه قَم٤مَدةُ  ٤مومِِري ًَ ٌََقاِدي َواعُم َة   إَِذا َٟمَزًُمقا َصْحَراءَ  : َأْهِؾ اًم شَمِٗمُ٘مقا هِب٤َم ُُمدَّ طَمَٗمُروا سمِْئَرًا ًمػَِمْ

ِب َُمَقاؿِمٞمِٝمؿ َُم٤م َأىَم٤مُُمقا ؿ َوُذْ
هِبِ ـْ َُم٤مِئَٝم٤م   وَمُٝمؿ َأْومَم  ،ُُمَ٘م٤مُِمِٝمؿ ذِم ُذْ سمَِ٘مْدِر طَم٤مضَمتِِٝمؿ ُِم

ِب َأْو عمَِِقاؿِمٞمِف  ْ َت٤مُج إًَِمْٞمِف ًمِٚمنمُّ ـْ حَيْ يَماَم ؾَمَٞم٠ْميِت ذِم ، َوًَمْٞمَس هَلُؿ َُمٜمُْع َُم٤م وَمَْمَؾ قَمٜمُْٝمؿ قَمٛمَّ

                                                                                                                                               

  . (734 /2) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م   (2)          

    .(6/234 )  اًمٕمزيز: (586 /2 ) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم (3)          

     .(2/279) ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم (4)          

   .(8/333)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (1)

  .(2/279)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (2)          

أطم٘مٞم٦م   ]

طم٤مومر اًمٌئر 

 [سم٤معمقات 

 ُم٤مي١مظمذ  ]

 ذم أٟمٞم٦م 

 ُمـ اعمٞم٤مه

 [ اعم٤ٌمطم٦م 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

َـّ اعَمْٛمُٚمقيَم٦َم ذِم ُوضُمقِب سمـَْذِل وَمْْمِؾ َُم٤مِئَٝم٤م ظِماَلٌف ، اعَمْٛمُٚمقيَم٦ِم  ظِماَلَف ، ًَمِٙم َٓ َوَهِذِه 

٤َم هَمػُم مَمُْٚمقيَم٦مٍ  اَداَوْرِديُّي ىَم٤مًَمُف ، ومِٞمَٝم٤م  هَنَّ
ِٕ ـْ  ،  :  ـْ َُم٤مِئَٝم٤م َوًَمِٙم                            ؿَمْٞمَئ٤ًم  ًَمقطَم٤مُزوا ُِم

. وَمَٚمُٝمؿ سَمْٞمُٕمُف 

ِحٞمُح اعَمْٕمُروُف        ْرعِ : َواًمّمَّ جَي٥ُِم سَمْذُل اًمَٗم٤مِوِؾ ًمِٚمزَّ َٓ ُف  .   جَي٥ُِم : َوىِمٞمَؾ  ،  َأٟمَّ

َ٘م٧ِم اعَم٤مؿِمَٞم٦َم وَم٤مؾْمَتْحَدَث احل٤َمومُِر َُمْزَرقَم٦ًم        ُف  ) :  اإِلَمامُ ىَم٤مَل ، َوًَمقحَلِ ِذي َئْمَٝمُرَأٟمَّ   وَم٤مًمَّ

 إمَِم اعَمْزَرقَم٦ِم 
ِ
ُف اعَم٤مء ـْ ـَمْرِد اعَم٤مؿِمَٞم٦ِم ، َٓ جَيُقُز َسْ ـَ طَم٤مومُِر اًمٌِْئِر ُِم ْزَٟم٤مُه ٓؾْمَتْٛمَٙم َوًَمْق ضَمقَّ

َي٤مَدِة ذِم اعَمَزاِرِع  ِف َوَُم٤مؿِمَٞمتِِف َوَزْرقِمِف ،  (سم٤ِمًمزر ًِ ـْ َٟمْٗم ، َوُيْٕمَتؼَمُ ذِم اًمَٗم٤مِوِؾ َأْن َيْٗمُْمَؾ قَم

ْرِع اطْمتاَِمٌل   فِِِلَمامِ وَ   . ذِم اًمزَّ

ِه  :اعُمَراُد سم٤ِمًمَٗم٤مِوؾِ  ) : افـََّقِويُّي ىَم٤مَل        ِذي جَي٥ُِم عم٤َِمؿِمٞم٦ِم هَمػْمِ ٤م اًمَقاضِم٥ُم سَمْذًُمُف ،  اًمَّ َأُمَّ

مٍ  ـِ اعَمَزاِرِع َواعَم٤مؿِمَٞم٦ِم  :ًمَِٕمَٓمِش آَدُِملٍّ حُمؽَْمَ ُط َأْن َيْٗمُْمَؾ قَم                            ،  وَماَل ُيِْمؽَمَ

ِٚمٛملَم / أ 115/  قَمٜمَْٝم٤م َص٤مَرْت  َوإَِذا اْرحَتَؾ طَم٤مومُِرَه٤م ًْ ٦ِم اعُم َوإِْن قَم٤مَد ،  ؾَم٤مسمَِٚم٦ًم ًمَِٙم٤مومَّ

ـَ اًمٜم٤َّمِس ؾَمَقاًء ومِٞمَٝم٤م  ُه ُِم ٌَُؼ : طَم٤مومُِرَه٤م إًَِمْٞمَٝم٤م يَم٤مَن ُهَق َوهَمػْمُ ٌَُؼ وَم٤مٕؾَْم ُم إؾَْم  .  (ُيَ٘مدَّ

                                                 

 . (6/240): اًمٕمزيز  ( 2/589 ) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: يٜمٔمر  ()

  . (724-2/723) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )احل٤موي : يٜمٔمر  (4)          

    .( 2/723) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  ) احل٤موي : يٜمٔمر (5)

  .(8/332) هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م (6)          

  .(331  ،8/330) هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م :يٜمٔمر  (1)          

. سمتٍمف  ( 589 /2 )  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم()

 اعمراد  ]

 سم٤مًمٗم٤موؾ

اًمقاضم٥م  

 [ سمذًمف



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

طْمتَِٗم٤مِر )       ِٓ َٞم٦ِم سماَِمِئَٝم٤م قِمٜمَْد اعُمَ٘م٤مِم سَمْٕمَد ا                       ،  وَمَٝمِذِه اًمٌِْئُر شُمَقاومُِؼ اعَمْٛمُٚمقيَم٦َم ذِم إطََم٘مر

َٓ ُيَزاُل قَمٜمَْٝم٤م َوإِْن ـَم٤مَل اعُمَ٘م٤مُم قَمَٚمْٞمَٝم٤م  ُف  َٓ جَيُقُز سَمْٞمُع َُم٤مِئَٝم٤م ، َوذِم َأٟمَّ ُف                  َوخُي٤َمًمُِٗمَٝم٤م ذِم َأٟمَّ

ُه ؾَمَقاًء   . اَداَوْرِديُّي ىَم٤مًَمُف ،  (َوإَِذا قَم٤مَد إًَِمْٞمَٝم٤م يَم٤مَن ُهَق َوهَمػْمُ

                               َماؤَها ُيْؿَؾُؽ   : كٍ  ِمْؾ واَدْحُػقَرُة فؾتََّؿؾُّيِؽ َأْو دِم  ): ىَم٤مَل       

                              َوىَم٤مَل سمِِف  ،  َوَحْرَمَؾةَ ، افَؼِديؿِ َوُهَق اعَمٜمُّْمقُص ذِم ،  (دِم إََصحِّ 

ـُ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ـَ  اب ٌَ ٚم ٌََف اًمثََّٛمَرَة َواًمَّ ُف َٟماَم ذِم ُِمْٚمِٙمِف وَم٠َمؿْم َٟمَّ
ِٕ                      َوُهَق ىَمْقُل  - افثَّايِن وَ ،  : 

يَم٤مُء ذِم صَماَلصَم٦ٍم )) : ص ًمَِٔم٤مِهِر ىَمْقًمِِف  :َٓ َيْٛمِٚمُٙمفُ  : - َأيِب إِْشَحاَق                           :  اًمٜم٤َّمُس ُذَ

  . ((اعَم٤مُء َواًمٜم٤َّمُر َواًمَٙمأَلُ 

َوجَيِْري اخِلاَلُف ومِٞماَم إَِذا)      
 نْ َوإَِذا ظَمَرَج َهَذا اعَم٤مُء وَم٠َمظَمَذُه مَ ، اْٟمَٗمَجَرْت قَملْمٌ ذِم ُِمْٚمِٙمِف  

لِ  وَمَٕمغَم ، َأظَمَذُه  َٓ َيْٛمِٚمُٙمُف  :إَوَّ ـْ أظَمذَ  وَ ٌل َوًَمق َدظَمَؾ َداخِ ، َيْٛمِٚمُٙمُف : َوقَمغَم اًمث٤َّميِن ،   ُه ُِم

ِٙمِف اًمَقضْمَٝم٤منِ ِف ُِمْٚمِؽ َص٤مطِمٌِِف َف  ـْ ىَمَراٍر  :َوَو٤مسمُِط اًمَقضْمَٝملْمِ  ،  ( ي مَتَٚمُّ ٌَُع اعَم٤مُء ُِم  َأْن َيٜمْ

اظِمُؾ إمَِم ىَمَراٍر مَمُْٚمقكٍ  ،مَمُْٚمقٍك  ٤م اعَم٤مُء اًمدَّ َّٓ سم٤ِمٕظَْمِذ  ، َأُمَّ ً َواطِمَدًا إِ َٓ .  وَماَل ُيْٛمَٚمُؽ ىَمْق

                                                 

 . ( 2/733 ) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )  احل٤موي()

    .(2/279) ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم (4) 

    .(6/240): اًمٕمزيز  (5/100)إم :  يٜمٔمر (5)

 يٙمٜمك أسم٤م طمٗمص ، ودُمِٞم٥م ىمٌٞمٚم٦م سم٤مًمٞمٛمـ ،  ، هق طمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك سمـ قمٌداهلل سمـ طمرُمٚم٦م  اًمُتِجٞمٌل() 

      ، (اعمًٌقط) وأيقب اًمرُمكم ، ًمف، وقمٌد اهلل سمـ وه٥م ، روى قمـ اًمِم٤مومٕمل  هـ ،166وًمد ؾمٜم٦م 

                : (131  – 2/127 )  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: يٜمٔمر  ] .                     هـ 243، شمقذم ؾمٜم٦م  (اعمختٍم)و

 [ . (98)   ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمِمػمازي: (62 -2/61 ) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم

 . (240)شم٘مدم خترجيف ص  ()

 . (6/240): اًمٕمزيز  ( 2/589 )  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم()

طمٙمؿ اًمٌئر  ]

اعمحٗمقرة 

 ًمٚمتٛمٚمؽ 

 أو ذم 

 [ اعمٚمؽ
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اَمِن :  َؾْرعٌ        ًْ ٤مِم أسَم٤مِر ىِم ًَ ـْ َأىْم ٤م:سَمِ٘مَل ُِم ةِ   [َأْن  ]:   َأطَمُدمُهَ ِٗمَرَه٤م ًمِْٚماَمرَّ                        ،حَيْ

ِة  ْرشمَِٗم٤مِق هِب٤َم وَماَمؤَه٤م ًمِْٚماَمرَّ
ِٓ ُف سم٤ِم ًَ خَيُصُّ َٟمْٗم َٓ ؾمتَِ٘م٤مُء ُِمٜمَْٝم٤م وَوَي٩ُم ، َواحل٤َمومُِر يَم٠َمطَمِدِهؿ ، َو ِٓ ُز ا

ِب للِ  ْ ْرِع ذُّ ُب َأْوًمـَك :  وَم٢مِْن َو٤مَق قَمٜمُْٝماَم ،  َوؾَمْ٘مِل اًمزَّ ْ .  وَم٤مًمنمُّ

َيْ٘مِّمُد َأْصاَلً : َواًمث٤َّميِن        َٓ ِٗمَرَه٤م  ُٝماَم ) افـَِّفاَيةِ وَمَقضْمَٝم٤مِن ذِم ، َأْن حَيْ :  َأَصحُّ

             َأنَّ اًمَ٘مْدَر اعُمْحَت٤مَج إًَِمْٞمفِ : َواًمث٤َّميِن ، ظْمتَِّم٤مَص ًَمُف هِب٤َم َواًمٜم٤َّمُس يُمُٚمُٝمؿ ومِٞمَٝم٤م ؾَمَقاٌء آَ 

 ُُمِٗمٞمَداً اُل إمَِم املَ صُّ  َوَيُٙمقُن اًمتَّقَ  ،خَيَْتصُّ سمِفِ 
ِ
ْ   ،ًماِْلظْمتَِّم٤مصِ  ء  يَماَم َأنَّ  ،َيْ٘مِّمدْ   َوإِن ْمَل

 .  (اإِلطْمَٞم٤مَء ىَمْد ُيِٗمٞمُد اعمِْٚمَؽ َوإِْن مَلْ َيْ٘مِّمْد 

َٓ ): ىَم٤مَل        ـْ َحاَجتِِف :َوَشقاٌء َمَؾَؽُف َأْم  َيْؾَزُمُف َبْذُل َما َؾَضَؾ َظ َٓ      

ْرِع  اُدَتَقيلِّ َأهْمَرَب  ،  ( فَِزْرعٍ  َومَل َيْذيُمِر ، وَمَحَٙمك َوضْمَٝم٤ًم ذِم ُوضُمقِب سَمْذًمِِف ًمِٚمزَّ

اجُلْرَجايِنُّي 
ُه   اؾِِعلُّي َوَذيَمَر  ، هَمػْمَ ـْ سَمْٕمِض اَداَوْرِديَّ  َأنَّ افرَّ َومَل َأَرُه  ، َأْصَحابِـَا طَمَٙم٤مُه قَم

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ًمنمب  ) : (ك)ذم  ()

  .(2/590): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (332-8/331) هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م (5)

 

   .(2/279)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (1)

 . (2/742)  (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م  (2) 

 . ( 6/240 ) اًمٕمزيز:  يٜمٔمر ()         

( . وىم٤مل آظمرون : ) ، وقمزاه سم٘مقًمف  (2/724) احل٤موي:   يٜمٔمر ()

سمذل  ]

ومْمؾ اًمٌئر 

 [ًمٚمزرع 
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ٍ احَلاِويذِم   ـْ هَمػْمِ ُُمَٕملمَّ َّٓ قَم ـْ ،  إِ                                                    ،  دَ ْحؿَ أَ َوُهَق ِرَواَي٦ٌم قَم

ـْ َي َوطمـُِؽ  ِل  ،  َمافٍِؽ  قَم قا ًَمُف سم٠َِمنَّ اًمٜمٌَّ  ))ص َواطْمَتجُّ
ِ
ـْ سَمْٞمِع وَمْْمِؾ اعَم٤مء    (( هَنَك قَم

ِمِذيُّي َرَواُه  ْ ـْ طَمِدي٨ِم  افسِّ ـِ َظْبدٍ  ُِم اِس ب               َوافـََّسائِلُّي   َداُودَ  َأُبقَوَرَواُه  ،  إِيَّ

 

ـُ َماَج    . هَواْب

اٌس  َو       إِيَّ
َت٦ِم هَمػْمُ َهَذا احلَِدي٨ِم   ًر َٓ َدًَمٞمَؾ ومِٞمِف ًمَِذًمَِؽ ، َصَح٤ميِبٌّ ًَمْٞمَس ًَمُف ذِم اًمُٙمُت٥ِم اًم   ، َو

ـْ طَمِدي٨ِم َوُمْسؾِؿ افُبَخاِريِّ َوذِم  ِلر َأيِب ُهَرْيَرةَ  ُِم ـِ اًمٜمٌَّ                                                     : ص قَم

                                                 

 . (8/175): اعمٖمٜمل  (101-16/100)اإلٟمّم٤مف : يٜمٔمر  ()

وىمٞمده سم٤مًمذي يٖمقر ُم٤مؤه أو يٜمٝم٤مر سمئره طمتك يّمٚمحف :                  (546-4/545)اعمدوٟم٦م : يٜمٔمر ()

 . (3/959)قم٘مد اجلقاهر اًمثٛمٞمٜم٦م 

 سم٤مب حتريؿ سمٞمع ،يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة   ،  (685-684)ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ، ُمـ طمدي٨م ،  أظمرضمف ُمًٚمؿ ()

   .( 4004) ، ح ومْمؾ اعم٤مء اًمذي يٙمقن سم٤مًمٗمالة

   .(1271) ، ح  سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم سمٞمع ومْمؾ اعم٤مء ، يمت٤مب اًمٌٞمقع  ،  ( 2/550 )ذم اًمًٜمـ  ()

ىمٚم٧م : ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل  ، ؿمٝمد طمٜمٞمٜم٤م ، ، يٙمٜمك أسم٤م قمقفااعمزينإي٤مس سمـ قمٌد   هق اًمّمح٤ميب()

: أؾمد  (1/151) اإلص٤مسم٦م: يٜمٔمر  ]. ٟمٕمؿ : إي٤مُس سمـ قمٌٍد : روى قمٜمُف أسمق اعمٜمٝم٤مل : ُيْٕمَرُف ، ىم٤مل : ًمًٗمٞم٤من 

  [ .(97): آؾمتٞمٕم٤مب  (1/182)اًمٖم٤مسم٦م 

، وصححف  ( 3472 ) ، ح  سم٤مب ذم سمٞمع ومْمؾ اعم٤مء ،يمت٤مب اًمٌٞمقع ،  (4/174 )ذم اًمًٜمـ   ()

.   (3478)، ح  (625)إًم٤ٌمين ذم ؾمٜمـ أيب داود 

 . ( 4676 )، ح  سم٤مب سمٞمع ومْمؾ اعم٤مء  ،يمت٤مب اًمٌٞمقع ،  ( 7/353 )ذم اًمًٜمـ  ()

 .   ( 2476) ، ح سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع اعم٤مء ، يمت٤مب اًمرهقن،  (4/111 )ذم اًمًٜمـ  ()

 سم٤مب ُمـ ىم٤مل إن ص٤مطم٥م اعم٤مء أطمؼ سم٤معم٤مء طمتك يروى ، اعم٤ًمىم٤مة يمت٤مب،  ( 378 )  ذم اًمّمحٞمح()

 . ( 2353 )، ح  (ٓ يٛمٜمع ومْمؾ اعم٤مء ): صًم٘مقل اًمٜمٌل 

 سم٤مب حتريؿ سمٞمع ومْمؾ اعم٤مء اًمذي يٙمقن سم٤مًمٗمالة وحيت٤مج ،يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة ،  ( 685 )ذم اًمّمحٞمح  ()
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ـَ )) ُيْٛم َٓ  ًمُِٞمْٛمٜمََع سمِِف اًمَٙمأَلُ عُ  
ِ
ُرُم إَِذا مَلْ  :َوَُمْٗمُٝمقُم َهَذا َيْ٘مَتِ  ،  (( وَمْْمُؾ اعَم٤مء حَيْ َٓ ُف     َيْٛمٜمَْع   َأٟمَّ

ْرِع  وَماَل  ،سمِِف اًمَٙمأَلَ    .جَي٥ُِم سَمْذًُمُف ًمِٚمزَّ

ـْ طَمِدي٨ِم  َُم٤م َوومِٞمفِ  ُٛمُٝمؿ اهللُ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم )):  َأْيَْم٤ًم َأيِب ُهَرْيَرةَ ُِم َٓ ُيَٙمٚمر                  ،  صَماَلصَم٦ٌم 

ـَ    عُ ُِمٜمُْٝمؿ َرضُمٌؾ َيْٛم
ٍ
ـْ ذِم سَمْٕمِض َأًْمَٗم٤مفمِِف ، َوَهَذا سمُِٕمُٛمقُِمِف َيُدلُّ   ،( (وَمْْمَؾ َُم٤مء                                : َوًَمِٙم

  َرضُمٌؾ قَمغَم وَمْْمِؾ َُم٤م))
ٍ
ٌِٞمِؾ ء ًَّ ـَ اًم ِريِؼ َيْٛمٜمَُع ُِمٜمُْف اسم .   (( سم٤ِمًمٓمَّ

ِل ،  َواًمٔم٤َّمِهُر َأنَّ احلَِدي٨َم َواطِمٌد        ِل َأْومَم ، َواعُمْختـَّمـَُر سَمْٕمُض اعُمَٓمقَّ ، وَم٤مٕظَْمُذ سم٤ِمعُمَٓمقَّ

ٌِٞمِؾ  ًَّ ـِ اًم اَم َيْ٘مَتِ  َذمَّ  َُمٜمِْع اسم ْرُع ، َوُهَق إِٟمَّ ُف ُُمَ٘مٞمـٌَّد : سَمْؾ َأىُمقُل ، وَمَٚمْؿ َيْدظُمْؾ ومِٞمِف اًمزَّ إِٟمَّ

ِريِؼ  .  رَضُ وَماَل َيْدظُمُؾ ومِٞمِف اًمَح ، َوِهَل َُمٔمِٜم٦َُّم احل٤َمضَم٦ِم ، سم٤ِمًمٓمَّ

ـْ        ـْ الِ جَّ َأيِب افرَّ َوقَم ف قَم ـْ  َظْؿَرةَ  ُأمِّ ِل   َأنَّ  ََظائَِشة قَم  ))                                          :ص اًمٜمٌَّ

افَبْقَفِؼلُّي َرَواُه  (( اًمٌِْئِر  َٟمْ٘معُ  [َأْن ُيْٛمٜمَعَ ]هَنَك 
اَم ُيْٕمـَرُف ُُمْرؾَماَلً  ،   .   َوإِٟمَّ

                                                                                                                                               

 . ( 4006)، ح  وحتريؿ سمٞمع رضاب اًمٗمحؾ  ،وحتريؿ ُمٜمع سمذًمف، إًمٞمف ًمرقمل اًمٙمأل 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (وومٞمٝم٤م  ) : (ك)ذم  ()

، يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة ، سم٤مب ُمـ رأى أن ص٤مطم٥م احلقض أو  (381)  ذم صحٞمحفأظمرضمف اًمٌخ٤مري (5)          

  .  (2369)سمامئف ، ح  اًم٘مرسم٦م أطمؼ

إصمؿ ُمـ ُمٜمع اسمـ اًمًٌٞمؾ ُمـ           سم٤مب ، يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة  ،  (  379 ) ذم صحٞمحف  أظمرضمف اًمٌخ٤مري()

  سم٤مب سمٞم٤من همٚمظ حتريؿ إؾم٤ٌمل اإلزار ،يمت٤مب اإليامن ،  (  60 ) وأظمرضمف ُمًٚمؿ سمٜمحقه  ، (  2358 )اعم٤مء ، ح 

ـر سم٤مًمٕمٓمٞم٦م وشمٜمٗمٞمؼ اًمًٚمٕم٦م سم٤محلٚمػ  وسمٞم٤من اًمثالصم٦م اًمذيـ ٓيٙمٚمٛمٝمؿ اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وٓيٜمٔمر إًمٞمٝمؿ ، واعم

 سم٤مًمٗمالة يٛمٜمٕمف ُمـ اسمـ اًمًٌٞمؾ: )وًمٗمٔمف  ( 297) ، ح وٓيزيمٞمٝمؿ وهلؿ قمذاب أًمٞمؿ 
ٍ
      ( .رضمٌؾ قمغم ومْمؾ ُم٤مء

      ويمٜمٞمتف ذم إصؾ،أيب اًمرضم٤مل  ، اؿمتٝمر سمٙمٜمٞم٦م  هق حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ طم٤مرصم٦م إٟمّم٤مري ()

 .  [ (1/268 )  اًمٙم٤مؿمػ:  (869 ) شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م: يٜمٔمر  ]           .أسمق قمٌد اًمرمحـ ، صم٘م٦م

                                                                     هل قمٛمرة سمٜم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٕمد سمـ زرارة إٟمّم٤مري٦م اعمدٟمٞم٦م ، أيمثرت قمـ  ()

 اًمٙم٤مؿمػ :  ( 1365 ) شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م: يٜمٔمر  ].            هـ 106 ، صم٘م٦م ، ُم٤مشم٧م  ريض اهلل قمٜمٝم٤مقم٤مئِم٦م
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َ َٟمْ٘مُع اًمٌِْئرِ  َووُمنر
يَم٤مءَ :َوُهقَ  ، ْهقِ رَّ بِال:    َأْن َيُٙمقَن اًمٌِْئُر سَملْمَ ُذَ

ضُمِؾ ُِمٜمَْٝم٤م،   وَمَٞمُٙمقُن ًمِٚمرَّ
    

ٌَُف ، وَمْْمٌؾ  ًَم٦َم ، وَماَل َيْٛمٜمَُع َص٤مطِم َٓ ػُم ُيقىِمُػ اًمدَّ ًِ .  َوَهَذا اًمتَّْٗم

ِحقِح ): ىَم٤مَل          )) : ص: ًمَِ٘مْقًمِِف   (َوجَيُِب دَِاِصَقٍة َظَذ افصَّ
ِ
َيْٛمٜمَُع وَمْْمَؾ اعَم٤مء َٓ   

 

َم ىَمْقًُمُف ، / ب 115/   ((ًمَِٞمْٛمٜمََع سمِِف اًمَٙمأَلَ  ـْ َُمٜمََع اعَم٤مَء ًمَِٞمْٛمٜمَع سمِِف )) : صَوىَمد شَمَ٘مدَّ  َُم

      َوومِٞمِف إؿَِم٤مَرٌة إمَِم َأنَّ ، َوُهَق َصِحٞمٌح ،  ((اًمَٙمأَلَ َُمٜمََٕمُف اهللُ وَمْْمَؾ َرمْحَتِِف َيقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم 

ـْ َرمْح٦َِم اهللِ            َوومِٞمِف إؿَِم٤مَرٌة ،  وَمَٙمَذًمَِؽ َيْٛمٜمَُٕمُف اهللُ َرمْحََتُف  :وَمَٙماَم َُمٜمََٕمُف سمَِٛمٜمِْٕمِف اعَم٤مءَ ، اًمَٙمأَلَ ُِم

                                                                                                                                               

(2/635)]  . 

 . (م)اعمٓمٌقع و، واعمث٧ٌم ُمـ  (هنك قمـ ٟم٘مع  ) : (ك)  ذم (3)
 

 سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ ُمٜمع  ، يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ،  ( 252 -6/251 )ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ()         

 وإٟمام يٕمرف ُمقصقًٓ ُمـ طمدي٨م  ،هٙمذا أشمك سمف ُمقصقًٓ )   : ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل، ( 11848 ) ، ح ومْمؾ اعم٤مء

، يمت٤مب اًمرهقن ، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ  (4/112) ، واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف ( قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب اًمرضم٤مل قمـ أسمٞمف

 ، ((  ُٓيٛمٜمُع ومْمؾ اعم٤مء ، وُٓيٛمٜمُع ٟم٘مع اًمٌئر )): ، سمٚمٗمظ  (2479)ُمٜمع ومْمؾ اعم٤مء ًمٞمٛمٜمع سمف اًمٙمأل ، ح 

  . (2479)، ح  (423)وصححف إًم٤ٌمين ذم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف 

هق  (5) اًمٜمٝم٤مي٦م ذم : يٜمٔمر  ].    جمتٛمع اعم٤مء ، ؾُمِٛمَل سمذًمؽ ٟم٦ًًٌم إمم ُمقوٕمف ، وهق اعمٙم٤من اعمٜمخٗمض : اًمرَّ

 .  [ (14/143): ًم٤ًمن اًمٕمرب  (2/788)،  (1/709)همري٥م احلدي٨م وإصمر 

   .(2/280)  ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم (6)

   .(360)ؾمٌؼ خترجيف ص  (1)          

                 (4/534)، وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر  (99-5/98)اًمِم٤مومٕمل ذم إم  أظمرضمف (2)         

:                ( هذا هق اًمّمحٞمح هبذا اًمٚمٗمظ: )سمٕمد أن ذيمر ًمٗمظ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم اعمت٘مدم  (3758)ح 

وًمق ىُمِريَء قمغم ....هذا اًمٚمٗمظ اعمذيمقر مم٤م مل ُي٘مرأ قمغم اًمِم٤مومٕمل ): صمؿ ىم٤مل قمـ ًمٗمظ طمدي٨م اًمِم٤مومٕمل 

ُه  ، وُيِمٌف أن يٙمقن اًمِم٤مومٕمل ذيمر سمٕمض هذه إؾم٤مٟمٞمد : وم٠مدظمؾ اًمٙم٤مشم٥م طمديث٤ًم               ......اًمِم٤مومٕمل ًَمَٖمػمَّ

   [ .  (1967 /4)اًمتٚمخٞمص احلٌػم : ] ، ويٜمٔمر  (ذم طمدي٨ٍم 
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ِريِٛمِف مَم إِ  َّٓ َُمْٕمِّمَٞمُتُف :  حَتْ مَتْٜمَُٕمَٝم٤م إِ َٓ َنَّ َرمْح٦ََم اهللِ 
مْح٦َِم ، ِٕ ـَ اًمرَّ  َُم٤مٟمَِٕم٤ًم ُِم

ِ
              وَمَٚمامَّ يَم٤مَن َُمٜمُْع اعَم٤مء

. يَم٤مَن َُمْٕمِّمَٞم٦ًم 

َّٓ هللِِ ِذي ًَمْٞمَس إِ ُف يَم٤محِلَٛمك اًمَّ اَلُم   َوومِٞمِف إؿَِم٤مَرٌة إمَِم َأٟمَّ ًَّ اَلُة َواًم           ،ِوًمَِرؾُمقًمِِف قَمَٚمٞمِف اًمّمَّ

. َوُهَق َُمٜمُْع اًمَٙمأَلِ 

ُف ىَمْد مَحَك اًمَٙمأَلَ        ـْ َُمٜمََع اعَم٤مَء ًمِٞمْٛمٜمََع اًمَٙمأَلَ وَمَٙم٠َمٟمَّ َٓ شَمْرقَمك اًمَٙمأَلَ  ،َوَُم                    َواعَم٤مؿِمَٞم٦ُم 

قْمِل ذِم اًمَٙمأَلِ  ،إَِذا مَلْ دَمِِد اعَم٤مءَ  ـَ اًمرَّ .  وَمُٝمَق سمَِٛمٜمِْٕمِف اعَم٤مَء َُم٤مٟمٌِع هَل٤َم ُِم

اؾِِعلُّي  ىَم٤مَل   :َؾائَِدةٌ          َوذِم ) : افشَّ
ِ
ِذي ُهقَ  [ًمَِٞمْٛمٜمَعَ ] َُمٜمِْع اعَم٤مء ـْ   سمِِف اًمَٙمأَلَ اًمَّ ُِم

َتِٛمُؾ َُمْٕمٜمََٞملِم  ٤م ، َرمْح٦َِم اهللِ قَم٤مٌم حَيْ              َُم٤م يَم٤مَن َذِريَٕم٦ًم إمَِم َُمٜمِْع َُم٤م َأطَمؾَّ اهللُ  [َأنَّ ]: َأطَمُدمُهَ

َم اهللُ  َويَمَذًمَِؽ ، حَيِْؾ  مَلْ    .(َُم٤م يَم٤مَن َذِريَٕم٦ًم إمَِم إطِْماَلِل َُم٤م طَمرَّ

اؾِِعلُّي ىَم٤مَل         َراِئَع  َهَذا َُم٤م ُيْث٧ٌُِم  وَمِٗمل:  يَم٤مَن َهَذا َهَٙمَذا وَم٢مِْن  ) : افشَّ                    َأنَّ اًمذَّ

 مِ َوحَي٧َْم ، احلََراِم شُمِْمٌُِف َُمَٕم٤ميِنَ احلَاَلِل َواحلََراِم وَ إمَِم احلَاَلِل 
ِ
                           ُل َأْن َيُٙمقَن َُمٜمُْع اعَم٤مء

ُف ذِم َُمْٕمٜمَك شَمَٚمٍػ  َٟمَّ ِٕ ُرُم :  اَم حَيْ َٓ هِمٜمَك سمِفِ  [ قَمغَم  ]إِٟمَّ أَدُِمٞملَم  وَ  إَْرَواِح يًمَِذوِ   َُم٤م

ِهؿ   َُمٜمَُٕمقا وَمْْمَؾ اًمَٙمأَلِ ، َوهَمػْمِ
ِ
ٌَُف : ىَم٤مَل ، وَم٢مَِذا َُمٜمَُٕمقا وَمْْمَؾ اعَم٤مء ُل َأؿْم    .(َواعَمْٕمٜمَك إَوَّ

                                                 

 . ( 101- 5/100) إم  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع و (ُمـ  ) : (ك)ذم  ()

.  ، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع (اًمذي يٛمٜمع)  : ذم اًمٜمًخ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع و (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

  .(5/101) إم (1)

. ، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع  (وًمق ) : (ك)ذم  ()

 .  زي٤مدة ُمـ اعمٓمٌقع()
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ـُ ىَم٤مَل        ْؾَعةِ  اب ـْ َهَذا ُي١ْمظَمُذ َأنَّ  : افرِّ اؾِِعلِّ َوُِم ٤ٌَمِر   َرمِحَُف اهللُفِؾشَّ
ً ذِم اقْمتِ َٓ                         ىَمْق

َراِئِع  ـْ ، ؾَمدر اًمذَّ  .  َرمِحَُف اهللُ َمافٍِؽ يَماَم حُيَْٙمك قَم

٤م : ىُمْٚم٧ُم        ـِ َذيَمَرمُهَ َذي ـَ اعَمْٕمٜمََٞملِم اًمٚمَّ ِذي وَمِٝمْٛمُتُف ُِم اؾِِعلُّي َواًمَّ ِل افشَّ  َأنَّ اًمتَّْحِريَؿ ذِم إَوَّ

 
ِ
َنَّ َُمٜمَْع اعَم٤مء ِٕ ِريُؿ اًمَقؾَم٤مِئِؾ :       ُهَق احِلَٛمك َوَُمٜمُْع اًمَٙمأَلِ وَ  ،  َوؾِمٞمَٚم٦ٌم إمَِم َُمٜمِْع اًمَٙمأَلِ  حَتْ

ٌم   َوؾِمٞمَٚم٦ًم إمَِم احِلَٛمك احلََراِم  ، حُمَرَّ
ِ
َواًمتَّْحِريُؿ ذِم ، َوَوؾِمٞمَٚم٦ُم احلََراِم طَمَراٌم ، وَمَٙم٤مَن َُمٜمُْع اعَم٤مء

هِمٜمَك ًمِٚمَحَٞمَقاِن قَمٜمُْف مِم٤َّم جَي٥ُِم  :اًمث٤َّميِن  اعَمْٕمٜمَك َٓ ُف َُمٜمٌْع عم٤َِم  َٟمَّ
ِٕ ِريُؿ اعَمَ٘م٤مِصِد :                              حَتْ

. اًمتَّْٛمِٙملُم ُِمٜمُْف 

ِٛمَل        ًْ اؾِِعلِّ  ةُ َوشَم ِل َذِريَٕم٦مً افشَّ َنَّ  : ًَمُف ذِم اعَمْٕمٜمَك إَوَّ ِٕ ِريَعةَ   ٚمَٖم٦م ِ ] افذَّ   : ِهَل  [ذِم اًمُّ

ِؾ إًَِمٞمِف ،   اًمَقؾِمٞمَٚم٦مُ  ٥ِم اعُمَتَقؾمَّ ًَ َّٓ وَماَل ، َواًمَقؾِمٞمَٚم٦ُم سمَِح   ،إِْن يَم٤مَن طَمَراَُم٤ًم يَم٤مَٟم٧ْم طَمَراَُم٤ًم َو إِ

اؾِِعلِّ َويَمَذًمَِؽ ذِم يَماَلِم  َراِئُع إمَِم احلَاَلِل َواحلََرامِ  )  : اعَمْذيُمقرُ افشَّ                           ، ( اًمذَّ

َراِئِع إِٟمَّام  َيُ٘مقًُمقَن هِب٤َم ذِم احلََرامِ َواَدافِؽِقَّةُ  در اًمذَّ ًَ ظِماَلَف سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَمْٞمٜمَُٝمؿ  ،  اًمَ٘م٤مِئُٚمقَن سمِ َٓ           َو

اؾِِعلِّ وَماَل ُي١ْمظَمُذ  ، اًمَقؾَم٤مِئؾِ  ذِم  َراِئِع فِؾشَّ در اًمذَّ ًَ ـْ َهَذا اًمَٙماَلِم ىَمقٌل سمِ    يَماَم َيُ٘مقًُمفُ ،  ُِم

.  َرمِحَُف اهللُ َمافٌِؽ 

يَم٤مِن ذِم َأنَّ يُماًل ُِمٜمُْٝماَم ـَمِريٌؼ إمَِم اعَمْ٘مُّمقِد         رِيَٕم٦ُم َيِْمؽَمِ                     ، َواًمَقؾِمٞمَٚم٦ُم َواًمذَّ

َدًا )): َوُِمٜمُْف ،   ذِم َأنَّ اًمَقؾِمٞمَٚم٦َم شَمُدلُّ قَمغَم اًمُ٘مْرِب  ىَم٤منِ شَمرِ َوَيْػ                      اًمٚمَُّٝمؿ آِت حُمَٛمَّ

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

   . (717): اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  (6/28 )ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  (5) 

   .(1068): اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  (15/213)ًم٤ًمن اًمٕمرب :  يٜمٔمر  (1)         
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َٓ ىُمْرَب َأىْمَرُب ُِمٜمْفُ ،  ( ( اًمَقؾِمٞمَٚم٦مَ  ِذي  ـَ اهللِ شَمَٕم٤ممَم اًمَّ                    َوًمَِذًمَِؽ ،  َوِهَل اًم٘مـُْرُب ُِم

َّٓ ًَمُف ، ُأـْمِٚمَ٘م٧ْم  ٌَِٖمل إِ شَمٜمْ َٓ    اَوَأْصُٚمَٝم٤م مَ ، َوِهَل َدَرضَم٦ٌم ذِم اجلَٜم٦َِّم 
ِ
ء ُؾ سمِِف إمَِم اًمٌمَّ    .ُيَتَقؾمَّ

                                              ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ٴۇ ڇ  :َوَوؾِمٞمَٚم٦ُم اًمُ٘مْرسَم٦ِم ىُمـْرسَم٦ٌم : ًمـَِ٘مْقًمِِف شمـََٕم٤مًَمـك

٤م،  يَم٤مَٟم٧ْم ظُمْٓمقشَم٤مُه )) : صَوًمَِ٘مْقًمِِف  ،  ڇۋ َأطَمُدمُهَ
             َوإظُْمَرى حَتُطُّ ،  شَمْروَمُع َدَرضَم٦ًم  

. ((ظَمٓمٞمَئ٦ًم 

ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ﮲  ڇ: : ًمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم   َوَوؾِمٞمَٚم٦ُم احلََراِم طَمَرامٌ        

ضُمُؾ )) : صَوًمَِ٘مْقًمِِف ،   ڇ﮳  ﮴ ٥مَّ اًمرَّ ًُ  َأْن َي
٥مُّ َأسَم٤مُه   ًُ ضُمِؾ وَمَٞم .  ((َأسَم٤م اًمرَّ

ِرْيَٕم٦ُم ِهَل         ـَ ،  اًمَقؾِمٞمَٚم٦ُم  :َواًمذَّ ؿْمتَِ٘م٤مىِمَٝم٤م ُِم
ِٓ َٕم٦ِم :  ًَّ َٝم٤م قَمغَم اًم

ـْ َُمَع ِزَي٤مَدِة ًَمْٗمٔمِ َوًَمِٙم

 
ِ
اء اِل اعُمْٕمَجَٛم٦ِم َوإؾِْمَٙم٤مِن اًمرَّ ْرِع سمَِٗمْتِح اًمذَّ  َوشُمْٓمَٚمُؼ قَمغَم َُم٤م  ،َوُهَق اًمُقؾْمُع َواًمٓم٤َّمىَم٦مُ ، اًمذَّ

ْٞمُد  ُْمُل ، يـُْخَتُؾ سمِِف اًمّمَّ ُؿ قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًمرَّ تِل ُيَتَٕمٚمَّ َٕم٦ُم ،  َوقَمغَم احلََٚمَ٘م٦ِم اًمَّ ًِ ٤َم اًمَقؾِمٞمَٚم٦ُم اعُمتَّ  ،     وَمَٙم٠َمهنَّ

َه٤م ُهَق َُمٜمُْع مَجِٞمِع ـُمُرىِمَٝم٤م  ِريَٕم٦مِ : َوؾَمدُّ دُ    ،َوًمَِذًمَِؽ اظْمتػَِم ًَمْٗمُظ اًمذَّ ًَّ ُدوَن  طَمْٞم٨ُم ىُمِّمَد اًم

َراِئِع  ،ًَمْٗمِظ اًمَقؾِمٞمَٚم٦مِ  ـَ اًمذَّ َراِئِع َأظَمصُّ ُِم دُّ اًمذَّ ًَ ـَ اًمَقؾَم٤مِئِؾ ،  وَم تِل ِهَل َأظَمصُّ ُِم . اًمَّ

                                                 

 ،                           سم٤مب اًمدقم٤مء قمٜمد إذان،يمت٤مب إذان ،  (1/208) ذم صحٞمحف  أظمرضمف اًمٌخ٤مري()

 . ( ...آت حمٛمدًا اًمقؾمٞمٚم٦م.... اًمٚمٝمؿ رب هذه اًمدقمقة اًمت٤مُم٦م ) : سمٚمٗمظ،  (614)ح 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (مم٤م  ) : (ك)ذم  ()

 . (121)آي٦م : ؾمقرة اًمتقسم٦م  ()

، يمت٤مب اعم٤ًمضمد ، سم٤مب اعمٌم إمم اًمّمالة متحك سمف اخلٓم٤مي٤م وشمرومع سمف  (270)أظمرضمف ُمًٚمؿ  ()

 . (1521)اًمدرضم٤مت ، ح 

 . (108 )آي٦م : ؾمقرة إٟمٕم٤مم  ()

   .(5973 ) ، ح  سم٤مب ٓي٥ًم اًمرضمؾ واًمديف، يمت٤مب إدب ، (4/86)  أظمرضمف اًمٌخ٤مري()

  . (28-6/26)  ًم٤ًمن اًمٕمرب (1)



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

اؾِِعلُّي         ؾَمدُّ َوافشَّ َٓ َراِئِع  اَم يَماَلُُمُف ذِم اًمذَّ َراِئِع   إِٟمَّ َٖم٦ِم ، اًمذَّ ُؼ سم٤ِمًمٚمُّ                       ، َهَذا َُم٤م َيَتَٕمٚمَّ

٤م اًمِٗمْ٘مُف َوإُُصقُل وَمَٛمِحؾُّ اخِلاَلِف سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوَب  ـَ َوَأُمَّ ِذي ىُمْٚمٜم٤َم اَدافِؽِقَّةِ  ي در اًمَّ ًَّ :                               ذِم اًم

ُف َأظَمصُّ  َراِئِع ، /أ 116/إِٟمَّ َٓ ذِم َٟمْٗمِس اًمذَّ َراِئِع َو . َٓ ذِم ُُمْٓمَٚمِؼ اًمذَّ

ُب  :َوسَمَٞم٤مُن َذًمَِؽ َأنَّ         َٓ ِريَٕم٦َم ىَمْد شُمقِصُؾ إمَِم اعَمْ٘مُّمقِد َو ، وَماَل ُٟمَخ٤مًمُِٗمُٝمؿ ومِٞمَٝم٤م  ،  دَّ  اًمذَّ

٤ٌَمِك َيْقَم اجلُُٛمَٕم٦ِم : ،  ذِم إَُْمثَِٚم٦ِم  يَماَم َذيَمْرَٟم٤مهُ  ٧ٌِْم سمِٜمَّْم٥ِم اًمِمر ًَّ  ذِم اًم
ِ
قْمتَِداء ِٓ                       َويَم٤م

٥ٌٌَم  ُف ؾَم َٟمَّ
َم قَمغَم  ِٕ ِذي طُمرر ٧ٌِْم اًمَّ ًَّ ْٞمِد َيْقِم اًم ٤مِك اًمّمَّ ًَ ُْم .  افَقُفقدِ ىَمْٓمِٕملٌّ إِلِ

اَم حَمَؾُّ         اَدافِؽِقَّةِ اخِلاَلِف سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَملْمَ  َوإِٟمَّ
                  َوُهَق َأْن َيٌِٞمَع ،  ُبُققِع أَجالِ ذِم ُِمْثِؾ  

ـٍ  ؾِمْٚمَٕم٦مً  هَي٤م سم٠َِمىَمؾَّ َأْو سم٠َِميْمَثرَ  ، سمَِثَٛم  صُمؿَّ َيِْمؽَمِ
َتٜمَُدُهؿ َُم٤م يـُْرَوى َأنَّ ،   ًْ                               اْمَرَأَة َوُُم

ـِ َأْرَؿؿَ     َأْو ُأمَّ َوًَمِدهِ ، َزْيِد ب
ِ
تاِِمَئ٦ٍم ْش  صُمؿَّ ا ، سَم٤مقَمْتُف هُماَلَُم٤ًم سمَِثاَمِن ُِمَئ٦ٍم إمَِم اًمَٕمَٓم٤مء ًِ ، شَمَرشْمُف ُِمٜمُْف سمِ

ْت  ْي٧ِم )) : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َظائَِشةَ  وَم٠َمظْمؼَمَ اَم َذَ ًَ ي٧ِم ، سمِْئ اَم اؿْمؽَمَ ًَ ،                          ( (َوسمِْئ

ُٛمقَه٤م إمَِم َُم٤م حَيِؾُّ ،  َهَذا َأْصاَلً ذِم سُمُٞمقِع أضَم٤مِل  اَدافِؽِقَّةُ وَمَجَٕمَؾ  ًَ ُرُم  ،َوىَم ،  َوإمَِم َُم٤م حَيْ

َراِئِع  ، َوإمَِم َُم٤م قِمٜمَْدُهؿ ومِٞمِف ظِماَلٌف  قا اعَمٜمَْع ذِم َذًمَِؽ ؾَمدَّ اًمذَّ ، اِئِع رَ َومِح٤َمَي٦َم اًمذَّ ، َوؾَمٛمَّ

قرِ  اَم َزاُدوا ذِم سَمْٕمِض اًمّمُّ  . مِح٤َمَي٦َم احِلاَمَي٦مِ : طَمتَّك ىَم٤مًُمقا ، َوُرسمَّ

                                                 

 .(م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (وٓسمؾ  ) : (ك)  ذم (2) 
 

    .( 2/30): ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (4/160)إم :  يٜمٔمر (3)

وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم هتذي٥م  ، (212) سم٤مب اًمٕم٤مري٦م ، ح ,يمت٤مب اًمٌٞمقع  (3/477) ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل ()

: سمٕمد ذيمر سمٕمض آقمؽماو٤مت قمغم احلدي٨م واًمرد قمٚمٞمٝم٤م  (2/150)ؾمٜمـ أيب داود وإيْم٤مح ُمِمٙمالشمف 

.  (وم٤محلدي٨م حمٗمقظ )

    . (59-2/39)اعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدات : يٜمٔمر  (1)          

 اًمتٗمّمٞمؾ  ]

 ذم ُم٠ًمًم٦م

  ؾمد 

 [اًمذرائع 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

٠مًَم٦ٌم  قِمٜمَْدُهؿ َوُبُققُع أجالِ         ًْ ًا  ، قَمٔمِٞمَٛم٦مٌ َُم ٌُْٚمُغ  وُمُروقُمَٝم٤م ،  شَمَٗم٤مِريُٕمَٝم٤م يَمثػَِمٌة ضِمدَّ شَم

ٌَْٚمَٖم٤ًم يَمٌػَِمًا  وَرٌة إمَِم ِذيْمِرَه٤م ُهٜم٤َم ، َُم ِريَٕم٦ُم قِمٜمَْدُهؿ مِح٤َمَيُتَٝم٤م، ًَمْٞمَس سمِٜم٤َم رَضُ  ،                      وَم٤مًمذَّ

َه٤م طَمِ٘مٞمَ٘م٦ًم  َٓ َيـُجقُز  : اعَمٜمُْع مِم٤َّم جَيُقزُ :ُهَق َوؾَمدُّ َق سمِِف إمَِم َُمـ٤م ٩مَّ ،  ًمَِئالَّ ُيَتَٓمرَّ     وا ومِٞمِف رُ َوىَمْد حَتَ

ِريٌؿ سمَِٖمػِمَدزِم  ،َواؾِمَٕم٤ًم  قا سمَِ٘مْقًمِِف  ،ٍل َوُهَق حَتْ ـٌ )) :  صَواطْمَتجُّ ـٌ ،  احلَاَلُل سَمٞمـر َواحلََراُم سَمٞمـر

َٓ هَلُؿ  ، َوُهَق قَمَٚمْٞمِٝمؿ،احلََدِي٨ُم   ((  .  

ٌَُؽ )): َوسمَِ٘مْقًمِِف        ـْ شَم٠ْمِويِٚمفِ  ، ((  َدْع َُم٤م َيِرْي سُمدَّ ُِم َٓ ٤ٌَمِب  ، َو ؾْمتِْح
ِٓ ،  َأْو مَحِْٚمِف قَمغَم ا

ـِ ذِم أظَمِر  َط َأطَمَد اًمَٕمْ٘مَدْي          ، إَِذا ىَمَّمَدُه  َذًمَِؽ كَ َف ، َوسم٤ِمًمِ٘مَٞم٤مِس قَمغَم َُم٤م إَِذا َذَ

ـٌ  :َوضَمَقاسُمفُ 
ـَ اًمتُّْٝمَٛم٦ِم ،  َأنَّ اًمَ٘مّْمَد َأُْمٌر سَم٤مـمِ ِٚمِؿ َأْومَم ُِم ًْ ـِ سم٤ِمعُم لُم اًمٔمَّ

ًِ
ُٛمقا ُهُؿ ، َوحَتْ ًَّ َوىَم

َه٤م  ، َوإطَْمَقاَل إمَِم َُم٤م شَمُٙمقُن اًمتُّْٝمَٛم٦ُم ومِٞمِف ىَمِري٦ًٌِم َأْو سَمِٕمٞمَدًة ، اًمٜم٤َّمَس إمَِم َأْهِؾ اًمتُّْٝمَٛم٦ِم َوهَمػْمِ

ُدوا  ٌَِٕمٞمَدِة شَمَردَّ ٤ٌَمقَمُدوا، َوذِم اًم قَه٤م مِح٤َمَي٦َم احِلاَمَي٦ِم  َوإَِذا شَم ًا ؾَمٛمَّ َواعَمِْمُٝمقُر قِمٜمَْدُهؿ ومِٞمَٝم٤م ، ضِمدَّ

ًا ىَمـَٓمُٕمقا سم٤ِمًْمـَٛمٜمِْع ، اجلََقاُز  َٝم٤م ُأُُمقٌر شَمْ٘مُرُب ، َوسَمْٞمٜمَُٝماَم َُمَراشم٥ُِم ، َوإَِذا ىَمِقي٧ِم اًمتُّْٝمَٛم٦ُم ضِمدَّ َويُمٚمُّ

قِمٍل  نْ َوًَمِؽ ، ذِم اًمَٕمْ٘مِؾ َواًمُٕمْرِف   َدًمِٞمٍؾ َذْ
ـْ هَمػْمِ اَم َذًمَِؽ طَمْٞم٨ُم ،  ُِم          َٓ ُيْ٘مَٓمعُ  َوإِٟمَّ

ِذي خَيَْتصُّ سمِِف  ، َذًمَِؽ اًمِٗمْٕمِؾ ُُمْقِصاَلً إمَِم احلََرامِ سمَِٙمْقِن  .  اَدافِؽِقَّةُ  وَمُٝمَق اًمَّ

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (وؾمٞمٚم٦م  ) : (ك) ذم  ()

،  (52)ح  ، يمت٤مب اإليامن ، سم٤مب ومْمؾ ُمـ اؾمتؼمأ ًمديٜمف ، (12)  ذم صحٞمحف أظمرضمف اًمٌخ٤مري()

 . (4094) ح ، يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة ، سم٤مب أظمذ احلالل وشمرك اًمِمٌٝم٤مت ، (698 )  ذم صحٞمحفوأظمرضمف ُمًٚمؿ

                 ،125، أسمقاب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مئؼ واًمقرع  ، سم٤مب  (286/ 4)  ذم ؾمٜمٜمف أظمرضمف اًمؽمُمذي()

 ،                  سم٤مب احل٨م قمغم شمرك اًمِمٌٝم٤مت ، يمت٤مب إذسم٦م، (8/732) ذم ؾمٜمٜمف وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل،  (2518) ح

 .   (5711)، ح  (855)، وصححف إًم٤ٌمين ذم ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  (5727)ح 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ويٙمقن ) : (ك)ذم  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

٤م         وَم٠َمُمَّ
ـُ ُٟمَقاومُِ٘مُٝمؿ عَ   ِريِٛمِف مَم َُم٤م ُيْ٘مَٓمُع سمَِتقِصٞمِٚمِف إمَِم احلََراِم وَمٜمَْح  ، َراً إَِذا يَم٤مَن فَم٤مهِ ،  حَتْ

 
ٍ
٤م هُتَْٛم٦ُم ؾُمقء ُف إُِمَّ َٟمَّ

ِٕ َٓ َدًمِٞمَؾ قَمَٚمٞمِف :  ِذي  ـِ اًمَّ ٤ٌَمـمِ ٤ٌَمَر سم٤ِمًم
َٓ اقْمتِ ـِ ، َو ٤ٌَمـمِ ـَ اًم ُف ُِم ٤م َأٟمَّ َوإُِمَّ

ُؼ سمِِف طُمْٙمؿٌ ذِ الَّ  َٓ َيَتَٕمٚمَّ ٦ِم   قَم٧ِم ُرِف َأِو اهلَؿر اًمِذي  ، ي  ـْ َهِذِه إُُمَّ                   اعُم١َماظَمَذُة سمِِف قَم

َٝم٤م َُم٤ممَلْ شَمَٙمٚمـَّؿ)) : ص سمَِ٘مْقًمِفِ  ًَ صَم٧ْم سمِِف َأْٟمُٗم تِل َُم٤مطَمدَّ ـْ ُأُمَّ ٤موَز قَم                              سمِِف   ْ إِْن اهللَ دَمَ

َـّ َهَذا ىَمِد اشمََّّمَؾ سمِِف قَمَٛمٌؾ  ، (( َأْو شَمْٕمَٛمؾ ِرْيَٕم٦َم َيْٛمٜمَُع َأنَّ  ،َوًَمِٙم َيْٛمٜمَُع اًمذَّ َٓ ِذي  َهَذا   َواًمَّ

٤ٌَمٍح إمَِم َُمْ٘مُّمقٍد ًَمْق وُمِٕمَؾ سمَِٖمػْمِ اًمطَّ  ،َهؿٌّ سمَِٛمْٕمِّمَٞم٦مٍ  ٌؾ سمُِٛم قِملر يَم٤مَن رِ  سمِْؾ ُهَق شَمَقصُّ ْ يِؼ اًمنمَّ

َؾ سمَِزوَ هُ َف ، طَمَراَُم٤ًم  ِذي ًَمْق وُمِٕمَؾ سمَِٖمػْمِ َزَواٍج يَم٤مَن ، ُْمَرَأٍة إمَِم َوـْمِئَٝم٤م ا  ِج اَو يَمَٛمـ شَمَقصَّ اًمَّ

  .طَمَراَُم٤ًم 

، َأـْمَٚمَؼ اًمَٕمَٛمَؾ  ، ((قْمَٛمْؾ َت  َأْو )): َوىَمْد فَمَٝمَر زِم ذِم َهَذا احلَِدي٨ِم ُٟمْٙمَت٦ٌم ًَمٓمِٞمَٗم٦ٌم ذِم ىَمْقًمِِف       

َٝم٤م )) وَمَٞمَتَ٘مٞمَُّد سمَِٕمَٛمِؾ  :َأْو َيْٕمَٛمْٚمُف : َومَل َيُ٘مؾ  ًَ صَم٧ْم سمِِف َأْٟمُٗم رِيُؿ  ، (( َُم٤م طَمدَّ ـْ َذًمَِؽ حَتْ وَمُٞم١ْمظَمُذ ُِم

٤ٌَمٌح ، اعَمٌْم إمَِم َُمْٕمِّمَٞم٦ٍم  ِف ُُم
ًِ َويُمؾُّ َواطِمٍد ،  اْٟمَْمؿَّ إًَِمْٞمِف ىَمّْمُد احلََراِم َُم٤مَوإِنَّ ، َواعَمٌْمُ ذِم َٟمْٗم

ِدِه  ِذي ُهَق َهؿٌّ سم٤ِمعَمْٕمِّمَٞم٦مِ  - َأقْمٜمِل اعَمٌْمَ َواًمَ٘مّْمدَ :ُِمٜمُْٝماَم سمُِٛمَجرَّ                        ،  َُمْروُمقٌع  -  اًمَّ

                    وَمإِلِـْماَلِق اًمَٕمَٛمِؾ  ،وَمَٚمامَّ اضْمَتَٛمَٕم٤م طَمَّمَؾ َُمَع اهلَؿر قَمَٛمٌؾ ًَمِٙمٜمَُّف هَمػْمُ اًمَٕمَٛمِؾ اعَمْ٘مُّمقدِ 

. ذِم احلَِدي٨ِم ىُمْٚمٜم٤َم سم٤ِمًمتَّْحِريِؿ 

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (وىمٕم٧م ) : (ك)ذم  ()

اًمٓمالق ذم اإلهمالق واًمٙمره ،  سم٤مب ، اًمٓمالقيمت٤مب ،  (942) ذم صحٞمحف  أظمرضمف اًمٌخ٤مري()

                     ، (5269)واًمًٙمران واعمجٜمقن وأُمرمه٤م واًمٖمٚمط و اًمٜمًٞم٤من ذم اًمٓمالق واًمنمك وهمػمه ، ح 

 سم٤مب دم٤موز اهلل قمـ طمدي٨م اًمٜمٗمس واخلقاـمر  ،يمت٤مب اإليامن،  (68-67 ) ذم صحٞمحف وأظمرضمف ُمًٚمؿ

   .(332) ، ح مل شمًت٘مر سم٤مًم٘مٚم٥م إذا 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (سمزوج ) : (ك) ذم  () 
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َٓ َذًمَِؽ ًَمَٙم٤مَن ًمِٚمَ٘م٤مِئِؾ َأْن َيُ٘مقَل        ُرُم اعَمٌْمُ : َوًَمْق حَيْ ُرُم اعَمْٕمِّمَٞم٦ُم إَِذا َوَصَؾ  : َٓ اَم حَتْ  إِٟمَّ

ٞم٦َِّم    إـِْماَلَق َٟم٤م َوًَمْٞمَس ُُمَرادُ  ،إًَِمْٞمَٝم٤م َوقَمِٛمَٚمَٝم٤م   طَمتَّك شَمْدظُمَؾ ومِٞمِف إقَْماَمُل ، اًمَٕمَٛمِؾ سم٤ِمًْمُٙمٚمر

اَم  ، إضَْمٜمٌَِٞم٦َّمُ  ٤م َُمْ٘مُّمقُدُه ،  سماَِم َهؿَّ سمِِف  [ُُمْٓمَٚمَؼ اًمَٕمَٛمِؾ  ]َأَرْدَٟم٤م / ب116/ َوإِٟمَّ ٤م   ، إُِمَّ َوإُِمَّ

٥ٌٌَم إًَِمْٞمِف   [َُم٤مُهقَ ] ـِ اًمَ٘مّْمِد ، ؾَم ـَ ، وَم٢مِنَّ اعَمٌْمَ ًمَِذًمَِؽ اعَمْ٘مُّمقِد َٟمتِٞمَج٦ٌم قَم ُف ُِم   وَمَٙم٠َمٟمَّ

ُف ىَم٤مَل  ،اًمَٕمَٛمِؾ اعَمْ٘مُّمقدِ  ْٗمُظ يَم٠َمٟمَّ ُؼ سمَِذًمَِؽ  َُم٤م مَلْ َيْٕمَٛمْؾ قَمَٛماَلً :  وَمَٞمِّمػُم اًمٚمَّ  وَم٤مؿْمُدْد  ،َيَتَٕمٚمَّ

ِذِه اًمَٗم٤مِئَدِة َيَدْيَؽ  ِْذَه٤م َأْصاَلً َيُٕمقُد َٟمْٗمُٕمُف قَمَٚمْٞمَؽ ، هِبَ . َواختَّ

ِريَٕم٦ِم وَمُ٘مْؾ        ٤مٍم : َوإَِذا َأَرْدَت شَمْٚمِخٞمَص اًمَ٘مْقِل ذِم اًمذَّ ًَ :             ِهَل قَمغَم صَماَلصَم٦ِم َأىْم

.                وَمِٝمَل طَمَراٌم قِمٜمَدَٟم٤م َوقِمٜمَْدُهؿ ، إمَِم احلََراِم  ًمِفِ يِص َُم٤م ُيْ٘مَٓمُع سمَِتقَ : َأطَمُدَه٤م       

َٓ شُمْقِصُؾ إمَِم احلََرامِ : اًمث٤َّميِن        ٤م  ـْ ،  َُم٤م ُيْ٘مَٓمُع سم٠َِمهنَّ ، إًَِمْٞمِف  لِ صِ عَم٤مَّ يَم٤مَٟم٧ْم خُمَْتِٚمَٓم٦ًم سم٤ِمعُمق َوًَمِٙم

٤ٌَمِب  طْمتَِٞم٤مُط ؾَمدَّ اًمـ
ِٓ َٓ شُمقِصُؾ إمَِم ، اىْمَت٣َم ا ٤َم  تِل ىُمٓمَِع سم٠َِمهنَّ ْقَرِة اًمٜم٤َّمِدَرِة اًمَّ َوإحِْل٤َمَق اًمّمُّ

َراِئِع  وَمَٝمَذا هُمُٚمقٌّ ، احلََراِم سم٤ِمًمَٖم٤مًم٥ِِم ُِمٜمَْٝم٤م  اعُمقِصِؾ إًَِمٞمِف  در اًمذَّ ًَ َوهِلََذا مَلْ َيُ٘مؾ سمِِف ، ذِم اًمَ٘مْقِل سمِ

قَرِة َأيْمَثُر اًمَ٘م٤مِئِٚملَم هِب٤َم  . ذِم َهِذِه اًمّمُّ

َتِٛمؾ ويـَْحَتِٛمُؾ  : اًمث٤َّمًم٨ُِم        ْٕمِػ ،  َُم٤محَيْ ِة َواًمْمَّ                 ، َوومِٞمِف َُمَراشم٥ُِم شَمَتَٗم٤مَوُت سم٤ِمًمُ٘مقَّ

٥ٌَِم شَمَٗم٤مُوهِت٤َم  ًَ ضِمٞمُح قِمٜمَْدُهؿ سمِ ْ َتِٚمُػ اًمؽمَّ ِؿ ، َوخَيْ ًْ َّٓ ذِم اًمِ٘م ـُ ُٟمَخ٤مًمُِٗمُٝمؿ ذِم مَجِٞمِٕمَٝم٤م إِ َوَٟمْح

ـْ يُمُت٥ِم  ٠َمًَم٦َم ُِم ًْ ًمِٞمِؾ قَمَٚمٞمِف َوىَمد ـَم٤مًَمْٕم٧ُم َهِذِه اعَم ٤ٌَمـمِِف َوىِمَٞم٤مِم اًمدَّ ْٟمِْم
ِٓ ِل :                   ، اَدافِؽِقَّةِ إَوَّ

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ُمراده سم٢مـمالق ) : (ك) ذم  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (إـمالق  ) : (ك) ذم  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 ُمٚمخص ]

 اًم٘مقل ذم 

 [اًمذرائع 
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ـْ  ـِ َبشِ  ُِم ـْ يرـَِتاِب اب ِح افتَّْؾِؼغ َوُِم                                                   ، فِؾاَمِزِريِّ   َِذْ

ـَ  َماِت  َوُِم ـِ ُرْصدٍ   اُدَؼدِّ ـْ   ،ٓب ُتِب افَؼَرادِمِّ َوُِم ـُ
 .  

       

                                                 

هق إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اًمّمٛمد ، ويم٤من يٕمد ُمـ اعمؽمومٕملم قمـ اًمت٘مٚمٞمد إمم آظمتٞم٤مر واًمؽمضمٞمح ، شمقذم  ()

 هـ ، وًمٕمؾ اًمٙمت٤مب اعمِم٤مر إًمٞمف هق اًمتٜمٌٞمف قمغم ُم٤ٌمديء اًمتقضمٞمف ، وىمد ذح ومٞمف اعمدوٟم٦م ، أظمذ 526سمٕمد ؾمٜم٦م 

 [.   (324-323)اصٓمالح اعمذه٥م قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م :يٜمٔمر]. ومٞمف ُم١مًمٗمف أطمٙم٤مم اًمٗمروع ُمـ ىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف 

ف ،  اقمتٛمد ومٞمف ـمري٘م٦م  () هق ذٌح ًمٙمت٤مب اًمتٚم٘ملم ًمٚم٘م٤ميض قمٌد اًمقه٤مب سمـ ٟمٍم اًمٌٖمدادي ، ومل يتٛمَّ

: يٜمٔمر ]. ـمرح إؾمئٚم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًم٤ٌمب صمؿ جيٞم٥م قمٜمٝم٤م ، ومل أضمد ىمًؿ إطمٞم٤مء اعمقات ومٞمام ـُمٌع ُمـ اًمٙمت٤مب 

 [ . (329-328)اصٓمالح اعمذه٥م قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م 

                          ،   ُمـ وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م ، هق حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل اعم٤مزري ، يٙمٜمك أسم٤م قمٌد اهلل()

                إيْم٤مح اعمحّمقل ) و ،(اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ)إمم ُم٤مزر سمجزيرة ص٘مٚمٞم٦م ، ًمف ُيٜم٥ًم هـ ، 453وًمد ؾمٜم٦م 

ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : يٜمٔمر  ].                                         هـ 536، شمقذم ؾمٜم٦م  (اًمتٚم٘ملمذح )و ، (ذم إصقل

 [  . ( 277 /6 )إقمالم :  (4/285): وومٞم٤مت إقمٞم٤من  (104-107/ 20)

اعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدات ًمٌٞم٤من ُم٤م اىمتْمتف رؾمقم اعمدوٟم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٤مت  ): اؾمؿ اًمٙمت٤مب  ()

، وم٠مووح ُم١مًمٗمف وصػ اًمٙمت٤مب سم٢مجي٤مز ، ويٕمرض    (واًمتحّمٞمالت اعمحٙمامت ُٕمٝم٤مت ُم٤ًمئٚمٝم٤م اعمِمٙمالت

 [ .  (318-315)اصٓمالح اعمذه٥م قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م : يٜمٔمر ]. آراء اعمذاه٥م إظمرى ُمقضمزة 

 ُمـ أقمٞم٤من  ، هـ450هق حمٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد ، أسمق اًمقًمٞمد ، ىم٤ميض اجلامقم٦م سم٘مرـم٦ٌم ، وًمد ؾمٜم٦م   ()

،  (اًمٗمت٤موى) و ،(اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ) و ،(اعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدات)سمـ رؿمد اًمٗمٞمٚمًقف ، ًمف ااعم٤مًمٙمٞم٦م ، وهق ضمد 

     [ .( 317 – 5/316)إقمالم :  (502-19/501)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : يٜمٔمر  ].   هـ 520شمقذم ؾمٜم٦م 

، يٜم٥ًم إمم اًم٘مراوم٦م   ُمـ قمٚمامء اعم٤مًمٙمٞم٦م ،هق أمحد سمـ إدريس سمـ قمٌد اًمرمحـ ، يٙمٜمك أسم٤م اًمٕم٤ٌمس  ()

اًمٞمقاىمٞم٧م ذم )و،  (ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل) و ،(اًمذظمػمة) جم٤مورة ًم٘مؼم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل سم٤مًم٘م٤مهرة ، ًمف ةوهل حمؾ

اًمدي٤ٌمج اعمذه٥م ذم ُمٕمروم٦م أقمٞم٤من قمٚمامء اعمذه٥م : يٜمٔمر  ].                    هـ 684، شمقذم ؾمٜم٦م  (أطمٙم٤مم اعمقاىمٞم٧م

 [ . (95 – 1/94 ) إقمالم:  (1/37)
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َراِئِع خَمُّْمقَص٤ًم سمَِٛمْذَه٥ِم  ؾَمدُّ   ًَمْٞمَس )  : افَؼَرادِمُّي ىَم٤مَل  َراِئُع  ، َمافٍِؽ اًمذَّ             سَمِؾ اًمذَّ

٤مٍم  ًَ ِٛمفِ ِق : صَماَلصَم٦ُم َأىْم ًْ ِه َوَُمٜمِْٕمِف َوطَم ٦ُم قَمغَم ؾَمدر ؾْمٌؿ اضْمَتَٛمَٕم٧ِم إُُمَّ
َٟمْحَقطَمْٗمِرأسَم٤مِر ذِم ،  

ُف َوؾِمٞمَٚم٦ٌم إمَِم َهاَليِمِٝمؿ  َٟمَّ ِٕ ِٚمٛملَم :  ًْ ؿر ، ـَمِريِؼ اعُم ًُّ َوؾَم٥مُّ إَْصٜم٤َمِم قِمٜمَْد ، َويَمَذا إًِْمَ٘م٤مُء اًم

٥مُّ اهللَ  ًَ ُف َي ـْ ُيْٕمَٚمُؿ َأٟمَّ . َُم

٦ُم قَمغَم قَمَدِم َُمٜمِْٕمِف        ٌؿ َأمْجََٕم٧ِم إُُمَّ ًْ دُّ ، َوىِم ًَ ُف َذِريَٕم٦ٌم َٓ شُم ـْ ِزَراقَم٦ِم اًمِٕمٜم٥َِم ، َوَأٟمَّ يَم٤معَمٜمِْع ُِم

   .ظَمِْمَٞم٦َم اخلَْٛمرِ 

ٌؿ اظْمَتَٚمَػ        ًْ ٌُٞمقِع أضَم٤مِل ، اًمُٕمَٚماَمُء ومِٞمِف  َوىِم  . (يَم

ـْ ؾَمدر : ىُمْٚم٧ُم        ُل ًَمْٞمَس ُِمـ ُؿ إَوَّ ًْ َراِئِع  اًمِ٘م ُْمٜم٤َمُه ] اًمـذَّ  .  () [عَم٤م ىَمدَّ

ُؿ اًمث٤َّميِن        ًْ َع اخلَْرُق ، ًَمْٞمَس َذِريَٕم٦ًم : َواًمِ٘م ًَ شمَّ َٓ ٤م ًَمْق ىُمْٚمٜم٤َم سمَِذًمَِؽ  ِريَٕم٦ُم ، وَم٢مِٟمَّ اَم اًمذَّ                 َوإِٟمَّ

 
ِ
ِؾ إمَِم اًمٌَمء .  َُم٤م ُٟمِّم٥َم قَمَٚماَمً قَمغَم اًمتََّقصُّ

ـِ َوسمِِف ىَم٤مَل -   َواًمَقضْمُف اًمث٤َّميِن   - :  ْرُبَقيفٍ َح َأُبق ُظَبقِد ب
ِ
جَي٥ُِم سَمْذُل وَمْْمِؾ اعَم٤مء َٓ ُف   َأٟمَّ

ؿَم٤م ، ًمِْٚماَمؿِمَٞم٦ِم  ًْمِق َواًمرر ٥ُم إقَِم٤مَرُة اًمدَّ
َٓ دَمِ  اعُمْحَرِز ذِم إََوايِن ، يَماَم 

ِ
َٓ جَي٥ُِم سَمْذُل اعَم٤مء ، يَماَم 

٤ٌَمِب  ؾْمتِْح
ِٓ ِذي مَلْ ُيْٛمَٚمؽ  ،  َواحلَِدي٨ُم حَمُْٛمقٌل قَمغَم ا  اًمَّ

ِ
                                ، َأْو قَمغَم اعَم٤مء

                                                 

  .(62-2/61)سمتٍمٍف يًػٍم : اًمٗمروق  (1/152) اًمذظمػمة (1) 

  . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك) ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

م (2)  .  (361)ص اًمقضمف إول  شَمَ٘مدَّ

هق قمكم سمـ احلًلم سمـ طمرسمقيف سمـ قمٞمًك اًمٌٖمدادي ، وطمرسمقيف سمٗمتح اًم٤ٌمء واًمقاو  وي٘م٤مل سمْمؿ  ()

اًم٤ٌمء وإؾمٙم٤من اًمقاو ، ىم٤ميض ُمٍم، وأطمد أريم٤من اعمذه٥م ، شمٗم٘مف سم٠ميب صمقر، وداود إُم٤مم أهؾ اًمٔم٤مهر ،                   

: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  (455-3/446)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى : يٜمٔمر  ].      هـ سمٌٖمداد 319شمقذم ؾمٜم٦م 

 [ .  (192-1/191): ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي  (97-1/96)ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم 
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ـِ  ،  اإِلَمامُ َواظْمَت٤مَرُه  وَم٧ِم اعَم٤مؿِمَٞم٦ُم ،  َواُدَحِؼِؼغَ  افَؼايِض َوطَمَٙم٤مُه قَم َوإَِذا ىُمْٚمٜم٤َم سمِِف َوَأْذَ

َٓ ظِماَلَف ومِٞمِف ،  سم٤ِمًمِ٘مٞمَٛم٦ِم َمائِفِ قَمغَم اهلاََلِك ؾَمَ٘م٤مَه٤م وَمْْمَؾ  . َو

٤م حَمَؾُّ        َوَأُمَّ
وَرِة   ُ ـْ يَم٤مَن مَ ، اخِلاَلِف إَِذا مَلْ َيِّمْؾ إمَِم طَمدر اًميَّ َه٤م   قُمَٝم٤منْ َوًَمِٙم  َيْْمَٓمرُّ

ْٟمتَِ٘م٤مِل إمَِم َُمَٙم٤م ِٓ ـْ هَمػْمِ قِمَقٍض اجُلْؿُفقرِ وَمِٕمٜمَْد ،  آظَمَر نٍ إمَِم ا ٌَْذُل ُِم                 َوقِمٜمْدَ ،  جَي٥ُِم اًم

ـِ  . َٓ جَي٥ُِم : ربَقيٍف  َح اب

وٍط  اَداَوْرِديُّي َذيَمَر  : َؾْرعٌ        ٦َم ُذُ ًَ ـْ : َأطَمُدَه٤م ،  ًمِْٚمقضُمقِب مَخْ َأْن َيُٙمقَن وَم٤مِواَلً قَم

ِف  ًِ ـْ َذًمَِؽ مَلْ َيْٚمَزْم ،  َوَُم٤مؿِمَٞمتِِف َوَزْرقِمِف َوؿَمَجِرهِ ، يِمَٗم٤مَيتِِف ًمِٜمَْٗم  ُِم
ٍ
وَم٢مِِن اطْمَت٤مَج إًَِمٞمِف ًمٌَِمء

َت٩ْم إًَِمٞمِف ذِم احل٤َمِل ، سَمْذًُمُف  ـْ حَيَت٤مُج إًَِمٞمِف ذِم صَم٤ميِن احل٤َمِل ًَمِزَُمُف َب ، َوإِْن مَلْ حَيْ                    :   ًُمفُ ذْ َوًَمِٙم

ُف ىَمْد  َٟمَّ َتْخَٚمُػ ِٕ ًْ . ُي

ِه  :اًمث٤َّميِن        َتَ٘مرر ًْ  َأْو طَمْقٍض مَلْ جَي٥ِْم َب ،  َأْن َيُٙمقَن ذِم ُُم
ٍ
                ،   ًُمفُ ذْ وَم٢مِْن طَم٤مَزُه ذِم إَِٟم٤مء

ـِ  ـِ افَؼطَّانِ َوقَم ـَ  اب ٌَُف إَْصَحاِب َأنَّ ُِم ـْ َأْوضَم .  َُم

َٓ ؿَمَجٍر : اًمـث٤َّمًم٨ُِم        ٌر سمَِزْرٍع َو َيُٙمقَن ذِم ُوُصقِل اعَم٤مؿِمَٞم٦ِم إمَِم َُم٤مِئِف رَضَ َٓ                       ، َأْن 

ـَ اعَمَٙم٤مِن   هِن٤َميوَم٢مِِن اؾْمَتَيَّ هِب٤َم ؾَمَ٘مَط طَمؼُّ مَتِؽ  َ َوىِمٞمَؾ ، ُِم ٤م ِٕ إِْن َأُْمَٙمٜمَُٙمْؿ ؾَمْقُق : ْرسَم٤مهِبَ

ـُ   إًَِمْٞمَٝم٤م إمَِم طَمْٞم٨ُم َي٠مَُم
ِ
 َوقَمَٚمٞمِف مَتِْٙمٞمٜمُُٙمؿ، وَمُٚمُزوُم سَمْذًمِِف سَم٤مٍق قَمَٚمٞمِف ، قَمغَم َزْرقِمِف َوؿَمَجِرِه  اعَم٤مء

                                                 

  .(8/334) هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م :يٜمٔمر  (1) 

  . (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (ُمٕمٝم٤م) : (ك) ذم (2)          

  . (730-729) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م) احل٤موي (3)

. واحل٤موي  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (اؾمتخٚمػ  ) : (ك) ذم  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (متٙمٜمٝم٤م  ) : (ك) ذم  ()

ذوط  ]

وضمقب 

سمذل 

 [اًمٗمْمؾ 
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ـْ اْس  ـْ َُم٤مِئفِ شمَِ٘م٤مُِم  اًمَٗمْْمِؾ ُِم
ِ
ٜمُْٙمؿ ؾَمَ٘مَط قَمٜمُْف ،  َوؾَمْقىِمِف إمَِم َُم٤مؿِمَٞمتُِٙمؿ  ،ء َوإِْن مَلْ ُيَٛمٙمر

ٌَْذِل        .ُوضُمقُب اًم

اسمُِع        ٤ٌَمٌح : اًمرَّ  يَمأَلٌ ُُم
ِ
َّٓ وَماَل َيْٚمَزُُمُف ، شَمْرقَم٤مُه اعَمَقاِر ، َأْن َيُٙمقَن سمُِ٘مْرِب اعَم٤مء                َو إِ

ٌَْذُل     .( ومِٞمِف َوضْمَٝم٤مِن  اُدَتقيلِّ َوىَم٤مَل  ، / أ 117/  اًم

َّٓ َأنَّ اعَم٤مؿِمَٞم٦َم هَمػْمُ حُمَْت٤مضَم٦ٍم إًَِمٞمِف )  :اَداَوْرِديُّي ىَم٤مَل       
 ًمَِٙمْقهِن٤َم : َوًَمق يَم٤مَن ُهٜم٤َمَك يَمأٌل إِ

َنَّ هَل٤َم َأْن شَمْٕمِدَل : َواًمث٤َّميِن ، َٓ جَي٥ُِم سَمْذُل اًمَٗمْْمِؾ : َأطَمُدمُه٤م ، وَمَقضْمَٝم٤مِن ، َُمْٕمُٚمقوَم٦ًم  ِٕ جَي٥ُِم : 

ـِ اًمَٕمَٚمِػ إمَِم اًمَٙمأَلِ  ـْ وَمْْمِؾ َُم٤مِئِف ، َويَمَذا ُرقَم٤مُة اعَمَقاِر ، قَم قَمغَم ، َهْؾ جَي٥ُِم مَتِٙمٞمٜمُُٝمؿ ُِم

ـِ اًمَقضْمَٝملمِ    . ( َهَذي

َٓ دَمَِد اعَم٤مؿِمَٞم٦ُم قِمٜمَْد َذًمَِؽ اًمَٙمأَلِ :اخل٤َمُِمُس  )          َأْن 
ِ
          ْت دَ وَم٢مِْن َوَج ، هَمػْمَ َذًمَِؽ اعَم٤مء

ُه   [َُم٤مءً ] ٤ٌَمطَم٤ًم مَلْ جَي٥ِْم سَمْذُل َهَذا ، هَمػْمَ ٤م ، َوإِْن يَم٤مَن مَمُْٚمقيَم٤ًم ، وَم٢مِْن يَم٤مَن ُُم جَي٥ُِم : وَم٠َمطَمُدمُهَ

 . سَمْذًُمُف 

فُ َف        ًمَِقاطِمٍد َوضَم٥َم سَمْذُل  اَءاِن وَم٢مِْن يَم٤مَن املَ ، مَتِْٙمٞمٜمَُٝم٤م ُِمٜمُْف   َاعَم٤مؿِمَٞم٦ُم َوضَم٥م شْمفُ ىَمَّمدَ  َُم٤مَأيُّ

ٌَْذُل ، إِِن اطْمَت٤مضَم٧ْم إًَِمْٞمَٝم٤م  ، َُم٤مُِمٜمْفُ  اًمَٗمْْمؾِ  ٤م ًَمِزَُمُف اًم َوإِِن ايْمَتَٗم٧ْم سم٠َِمطَمِدمِهَ
٤م   ـْ َأطَمِدمِهَ  ُِم

ٌُْٕمُد ، َواخِلَٞم٤مُر إًَِمٞمِف ذِم سَمْذِل َأير اًمَٗمْْمَٚملِم ؿَم٤مَء ، ُدوَن أظَمِر  ٌُْذًُمُف َي ِذي َي َّٓ َأْن َيُٙمقَن اًمَّ إِ

ـَ اًمَٙمأَلِ  َتِيُّ سمِِف اعَم٤مؿِمَٞم٦مُ  ،ُِم ًْ .  وَمَٞمْٚمَزُُمُف سَمْذُل إىَْمَرِب  ، َوشَم

                                                 

    .(2/741) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ) شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م (1)

. سمتٍمف يًػم  (2/730)  (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )احل٤موي  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

  . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (اعمٙم٤من  ) : (ك)ذم  ()

. واعمح٘م٘م٦م  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ُمٜمٝم٤م  ) : (ك) ذم ()
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 مَلْ جَي٥ِْم سَمْذًُمُف       
ِ
ـْ وَمْْمِؾ اعَم٤مء ، َُم٤م يَم٤مَن اًمَٖمْٞم٨ُم سَم٤مىِمَٞم٤ًم ، وَمَٚمق َٟمَزَل اًمَٖمْٞم٨ُم وَم٤مؾْمَتْٖمٜم٧َْم سمِِف قَم

ـِ اؾْم٧ِم ، ُه  سَمْذُل  وَم٢مِِن اْٟمَ٘مَٓمَع َوضَم٥َم  َٓ جَي٥ُِم مَتِْٙملُم َأْرسَم٤مِب اعَم٤مؿِمَٞم٦ِم ُِم  اًمَٗمْْمِؾ ْيَػ َو
ِ
  اء

ظِمُروُه  .   ( َوضَم٥َم مَتِٙمٞمٜمُُٝمؿ ُِمٜمُْف [اًمث٤َّميِن ] إًَِمْٞمِف ذِم اًمَقىْم٧ِم  َوإَِذا اطْمَت٤مضُمقا، ًمَِٞمدَّ

اؾِِعلُّي َوَذيَمَر        ـِ افرَّ قَم٤مِة قَم ٌَْذِل ًمِٚمرُّ ـِ  اًمَقضْمَٝملِم ذِم ُوضمقِب اًم جٍّي  اب  :                      صُمؿَّ ىَم٤مَل  ، ـَ

َ٘م٤مةِ ) ًُ
ٌَْذَل ًمِ َنَّ اًم

ِٕ ٌَْٕمِد :  َت ًْ  َوَهَذا يَم٤معُم
ٌَْذِل ، اًمٜم٤َّمِس   ـَ اًم ُهؿ َأْومَم ُِم  ُرقَم٤مًة يَم٤مُٟمقا َأو هَمػْمَ

َّٓ َأْن ُي  ، عَمَقاِر لِ  ٤ٌَمِح  فَمَر إمَِم َأنَّ َُمٜمْعَ نْ إِ  اعُم
ؾمتِئَث٤مَر سم٤ِمًمَٙمأَلِ ِٓ ـُ ا                       ،اعَمَقاِر َيَتَْمٛمَّ

ِب قَمغَم اإِلـْماَلِق  َح  مَ اإِلَماَ قَمغَم َأنَّ ،  ىَمفُ يَأْو شَمْ   ْ ـَ اًمنمُّ                 :يَمك َوضْمَٝملِم ذِم اعَمٜمِْع ُِم

قْمٜم٤َم قَمغَم َأنَّ اعَم٤مَء مَمُْٚمقٌك   . (إَِذا وَمرَّ

قَم٤مِة ، َوَهَذا اًمٜمََّٔمُر َصِحٞمٌح : ىُمْٚم٧ُم        طْمتَِٞم٤مِج ، َواًمَ٘مْقُل سمِقضُمقِب سَمْذًمِِف ًمِٚمرُّ ِٓ اَم ُهَق  إِٟمَّ

ِٝمؿ ًِ َْٟمُٗم ِٕ  َٓ . ًمَِٞمُدلَّ احلَِدي٨ُم قَمَٚمٞمِف ،  اعَم٤مؿِمَٞم٦ِم إًَِمْٞمِٝمؿ 

ـْ حَمَؾَّ اْوٓمَِرار       ٠َمًَم٦ِم إَِذا مَلْ َيُٙم ًْ ٤م قِمٜمَْد آْوٓمَِراِر ،  ٍَوُصقَرُة اعَم ٌَْذِل ، َأُمَّ وَمُقضُمقُب اًم

َٓ خَيَْٗمك  ِهؿ  قَم٤مِة َوهَمػْمِ ـْ ، ًمِٚمرُّ َ  َوُِم ُف شَمَٕملمَّ َٟمَّ
ِٕ قَم٤مِة :  ُهٜم٤َم َئْمَٝمُر َأنَّ إََصحَّ ُوضُمقُب سَمْذًمِِف ًمِٚمرُّ

قْمِل اًمَقاضِم٥ِم سم٤ِمحلَِدي٨ِم  ـَ اًمرَّ . ـَمِريَ٘م٤ًم ذِم مَتِْٙملِم اعَم٤مؿِمَٞم٦ِم ُِم

ْوَضةِ َوذِم        ـِ يَماَلِم   افرَّ اؾِِعلِّ َأْدَرَج ذِم َُمْت                                   ،  َأنَّ إََصحَّ اًمُقضُمقُب  افرَّ

. َوومِٞمِف َٟمَٔمٌر ، وَأؾْمَ٘مَط اًمٜمََّٔمَر اعَمْذيُمقَر 

                                                 

 .  سمتٍمف يًػم  (730) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م )  احل٤موي(1)          

 . (240/ 6)  اًمٕمزيز()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع و  (إمم اعمقار  ) : (ك)ذم  ()

   .(8/331)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م :  يٜمٔمر (4)

() (2/589) . 

  .( 6/240) اًمٕمزيز: يٜمٔمر  ()

 اًمٌذل  ]

 [ ًمٚمرقم٤مة
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َتَٛمُؾ افَقْجَفغِ  اإِلَمامِ َوطِمَٙم٤مَي٦ُم        ِب قَمغَم اإِلـْماَلِق حُيْ ْ ـَ اًمنمُّ       َأْن ُيَ٘م٤مَل   ذِم اعَمٜمِْع ُِم

ُف ًَمْٞمَس ذِم َُمْٕمٜمَك احِلَٛمك  :ًْمٜم٤َمُق َوإِْن ،  سمَِجَرَي٤مهِن٤َم َٟمَّ ِٕ َيْٛمٜمَُع اعَم٤مؿِمَٞم٦َم :  َٓ   َوإِْن يَم٤مَن أَدُِملُّ : 

ضَْمِؾ اًمَٙمألِ ، ًَمِٙمٜمَُّف سم٤ِمًمِٕمَقِض   ،َأْومَم  ِٕ ٌَْذِل سمَِٖمػْمِ قِمَقٍض  ِٛمَٞمُف  طَمَتك َويَماَلُُمٜم٤َم ذِم اًم حَيْ َٓ ،

ضَْمِٚمَٝم٤م  خَيَْتصُّ  َوَهَذا اًمَقضْمفُ  ِٕ قَم٤مِة  َٓ ، سم٤ِمعَم٤مؿِمَٞم٦ِم َوسم٤ِمًمرُّ ِهؿ  َو . ُيقضَمُد ُِمْثُٚمُف ذِم هَمػْمِ

وَرِة اعُمْٗمِْمَٞم٦ِم إمَِم اهلاََلِك        ُ  حَمَؾر اًميَّ
٠َمًَم٦ِم ذِم هَمػْمِ ًْ ُحُف شَمّْمقيُر اعَم :  ًَمق ُُمٜمَِع اعَم٤مُء :َوُيَقور

ٌَْذُل طِمٞمٜمَِئٍذ ىَمْٓمَٕم٤مً  ُف جَي٥ُِم اًم ٤م سمَِٕمَقضٍ  :وَم٢مِٟمَّ .                َأْو سمَِٖمػْمِ قِمَقٍض قَمغَم اخِلاَلِف  ، إُِمَّ

اَم        ٠َمًَم٦ِم إَِذا يَم٤مَن  َوإِٟمَّ ًْ ُيْٗمِ  هِب٤َم إمَِم اًمتََّٚمِػ  [َُمٜمُْع  ]ُصقَرُة اعَم َٓ  
ِ
                           ،  اعَم٤مء

ْٟمتَِ٘م٤مِل إمَِم َُمَٙم٤مٍن آظَمَر  ِٓ ـَ اًمٜم٤َّمِس إمَِم ا ُهؿ ُِم َه٤م َأو ُرقَم٤مهَت٤َم َأْو هَمػْمَ ـْ َيْْمَٓمرُّ سمَِحٞم٨ُم ، َوًَمِٙم

فِ ِب  َيُٙمقُن اعَم٤مٟمُِع  :َيُٙمقُن يَمألٌ  ًِ َٓ ُيقضَمُد َهَذا ،  َُمٜمِْٕمِف ىَمْد مَح٤َمُه ًمِٜمَْٗم َيُٙمقُن يَمأَلٌ  َٓ َوطَمٞم٨ُم 

َٓ ذِم اعَم٤مؿِمَٞم٦مِ  َٓ ذِم اًمٜم٤َّمِس َو .   اعَمْٕمٜمَك 

اؾِِعلُّي َذيَمَر  : َؾْرعٌ        ٌَْذُل هَلُؿ َوعمََِقاؿِمٞمِٝمؿ  )  :افرَّ ٌِٞمِؾ ُيـ ًَّ ـْ َأَراَد ، َأنَّ قَم٤مسمِِري اًم َوومِٞمَٛم

وَرَة إمَِم اإِلىَم٤مَُم٦مِ  َٓ رَضُ ُف  َٟمَّ
ِٕ .  ( اإِلىَم٤مَُم٦َم ُِمٜمُْٝمؿ ذِم اعَمْقِوِع َوضْمَٝم٤مِن : 

ْوَضةِ  َوذِم        هِ  )  : افرَّ .  ( َأّن إََصحَّ اًمُقضُمقُب يَمَٖمػْمِ

اؾِِعلُّي ىَم٤مَل        ٌَْذَل  َوإَِذا ):   افرَّ ٌْٜم٤َم اًم   :وَمَٝمْؾ جَيُقُز َأظْمُذ اًمِٕمَقِض قَمٜمُْف ؟ َوضْمَٝم٤مِن ، َأْوضَم

 

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (أىمؾ  ) : (ك)ذم  ()

  . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

  .(6/240 ) اًمٕمزيز (3) 

() (2 /589 ) . 

 . (2/589)  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: (241  – 6/240 ) اًمٕمزيز()
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٤م  ُٝماَم ،  سم٤ِمًمِٕمَقِض  [اًمٓمََّٕم٤ممَ  ]يَماَم ُيْٓمَٕمُؿ اعُمْْمَٓمرُّ ، َٟمَٕمؿ : َأطَمُدمُهَ  ًمِٚمٜمَّْٝمِل :َٓ : َوَأَصحُّ

ـْ سَمٞمعِ    قَم
ِ
.   (وَمْْمِؾ اعَم٤مء

ٌَْذَل ًمِمَدُِملر َأْومَم  ،اًمِٕمَقُض قَمٜمْفُ / ب117/ إَِذا ىُمْٚمٜم٤َم ُي١ْمظَمذُ  : َؾْرعٌ         وَماَل ؿَمؽَّ َأنَّ اًم

ـَ اعَم٤مؿِمَٞم٦ِم  ، اعَمْٕمٜمَك ذِم اعَم٤مؿِمَٞم٦ِم َُمٜمُْع اًمَٙمأَلِ : وَمَ٘مْد ُيَ٘م٤مُل  ، َٓ ُي١ْمظَمُذ اًمٕمـَِقُض : َوإَِذا ىُمْٚمٜم٤َم ، ُِم

ٌَِٖمل . َوومِٞمِف َٟمَٔمٌر ، َأْن جَي٥َِم اًمِٕمَقُض  َوَهَذا َُمْٗمُ٘مقٌد ذِم أَدُِملر وَمَٞمٜمْ

٦مُ  )  :اَداَوْرِديُّي ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ        ًَ اِئُط اخلَْٛم َ َوإَِذا يَمُٛمَٚم٧ِم اًمنمَّ
  ،سَمْذِل اًمَٗمْْمِؾ  ذِم ًُمُزومِ  

َٓ َيْٚمَزُُمُف اؾْم٧ِم ، وَمَٕمَٚمٞمِف اًمتَّْخِٚمَٞم٦ُم َواًمتَّْٛمِٙملُم  ـْ َدًْمِقهِ ، اُؤُه هَلُؿ َق َو َٓ مَتِْٙمٞمٜمُُٝمؿ ُِم ٌِْٚمِف  َو َوطَم

َتِ٘مٞمفِ  سَمْؾ ، ِه ْرِب غَ وَ  ًْ َي
ِٝمؿ  ًِ ِئِٝمؿ  :َأْرسَم٤مُب اعَم٤مؿِمَٞم٦ِم سم٠َِمْٟمُٗم َٓ  .       ( سمِآًمتِِٝمؿ َوِد

ْوَضةِ َوذِم  ـْ طُمُْمقِر اًمٌِْئِر ) : قَمٜمْفُ   افرَّ ـَ اعَم٤مؿِمَٞم٦َم ُِم ٌَْذُل َُمٙمَّ طِ ،  إَِذا َوضَم٥َم اًم سمنَِمْ
          َأنْ  

َٓ َُم٤مؿِمَٞم٦ٍم  ٌر ذِم َزْرٍع َو  رَضَ
ِ
ٌر سمِقُروِدَه٤م ، َٓ َيُٙمقَن قَمغَم َص٤مطِم٥ِم اعَم٤مء َ٘مُف رَضَ

            وَم٢مِْن حَلِ

 هَل٤َم كِ َل ، ُُمٜمَِٕم٧م 
ِ
قَم٤مِة اؾْمتَِ٘م٤مُء وَمْْمِؾ اعَم٤مء .   (ْن ًمِٚمرُّ

ؿَم٤م َوضَم٥َم سم٤ِمًمِٕمَقِض  : َؾْرعٌ        ًْمِق َواًمرر وَرُة إمَِم إقَِم٤مَرِة اًمدَّ ُ                          ، إَِذا َدقَم٧ِم اًميَّ

.  افَؼايِض ُحَسغ ىَم٤مًَمُف 

ٌَْذَل مَلْ جَيُز حِل٤َمومِِر اًمٌِْئِر طَ  : َؾْرعٌ        ٌْٜم٤َم اًم ــإَِذا َأْوضَم            ْئُر مَلْ ـــِوَم٢مِْن اْٟمَٓمٛمـ٧َِّم اًم٥م )،   َه٤مُمُّ

                                                 

  . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

  . (2/731) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ) احل٤موي (2)

() (2/589) . 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ـمٞمٝم٤م  ) : (ك)ذم  ()
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ِٝمؿ ُِمٜمْفُ  ًَمِزَُمفُ  َه٤مشَمٜمِْ٘مَٞم٧َم وَم٢مِْن َأَراُدوا ، ىِمَٞمُتَٝم٤م هَلُؿ نْ َيْٚمَزُْمُف َت  ُٚمقا إمَِم طَم٘مر ،  (  مَتِْٙمٞمٜمُُٝمؿ ًمَِٞمَتقصَّ

.   اَداَوْرِديُّي يَمَذا ىَم٤مَل 

اَم َيُٙمقُن إَِذا يَم٤مَن وَمْْمٌؾ : َوىَمْد ُيَ٘م٤مُل        ُٝمؿ إِٟمَّ َٓ وَمْْمٌؾ ، طَم٘مُّ َُم٤مٌء َو َٓ ْٟمٓماَِمِم  ِٓ   ،َوقِمٜمَْد ا

ٌف سمَِٛمّْمَٚمَح٦ٍم َيُٕمقُد َٟمْٗمُٕمفَ : َوضَمَقاسُمُف ، ٌف ذِم ُِمْٚمِؽ اًمَٖمػْمِ َسُّ َوشَمٜمِْ٘مَٞمُتَٝم٤م َت  ُف شَمٍَمُّ ا         َأٟمَّ

فُ ،   َُم٤مقَمَٚمْٞمفِ  ـٌ ُِمٜمُْف مَوىَمْد شَمَٕمٚمََّؼ طَم٘مُّ .  سماَِم ُهَق مُمِْٙم

ِهؿ  َوًَمق َأَراَد  ) :  اَداَوْرِديُّي ىَم٤مَل : َؾْرٌع                                            وَم٢مِْن يَم٤مَن ، سَمْٞمَٕمُف قَمغَم هَمػْمِ

                                                       َوإِْن يَم٤مَن َُمَع اؾْمتِْٖمٜم٤َمِئَٝم٤م قَمٜمُْف ضَم٤مَز ، َُمَع طَم٤مضَم٦ِم اعَم٤مؿِمَٞم٦ِم إًَِمْٞمِف طَمُرَم 

ْز َأْن َيٌِٞمَٕمُف ، اعُمَِم٤مَهَدِة   سْمَرةِ صُّ ضُمَزاوَم٤ًم يَم٤مل  [َٓ ]  َُم٤م اؾْمَتَ٘م٤مُه يَمْٞماَلً َوَوْزَٟم٤مً يعَ َأْن َي٥ِم  َومَلْ جَيُ

. ذِم اًمٌِْئِر ضُمَزاوَم٤ًم 

ظْمتاَِلِف ذِم ُِمْٚمِٙمِف مَم  عَ ؟َوَهْؾ جَيُقُز َُمْٕمُٚمقَُم٤ًم سمَِٙمْٞمٍؾ َأْو َوْزٍن        ِٓ ـَ ا            ،  َوضْمَٝملِم ُِم

َتْٝمِٚمٌؽ َوِٛمٜمَُف سمِِٛمْثِٚمِف  ،  وَمَٞمُجقُز سَمْٞمُٕمفُ :  ُيْٛمَٚمُؽ  :إِْن ىُمْٚمٜم٤َم ًْ َّٓ َأْن َيٙمقَن ، َوًَمِق اؾْمَتْٝمَٚمَٙمُف ُُم إِ

٤ٌَميٜم٤ًَم عمَِٞم٤مِه شمِْٚمَؽ اًمٜم٤َّمطِمَٞم٦ِم ذِم ًَمْقٍن َأوـَمْٕمٍؿ وَمَٞمْٚمَزُُمُف ىِمٞمَٛمُتُف  . اعَم٤مُء ُُم

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ًمزُمٝمؿ  ) : (ك)ذم  ()

 . (2/731) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  ) احل٤موي  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ٟمٗمٕمف قمٚمٞمٝم٤م  ) : (ك)ذم  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (طم٘مف  ) : (ك)ذم  ()

    .(732-2/731) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )  احل٤موي (5)

 .   (2/731)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اًمٜمًخ ، واعمث٧ٌم ُمـ احل٤موي  (6) 
 

ؼمة هل  (7)           ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  ].        ُم٤ممُجع ُمـ اًمٓمٕم٤مم سمال يمٞمٍؾ وٓوزن : سمٕمْمف ومقق سمٕمض : اًمّمُّ

   [ .  (272): اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (8/194)
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َّٓ سم٤ِمحلَْقِز  :َوإِْن ىُمْٚمٜم٤َم       ُيْٛمَٚمُؽ إِ َٓ   ، َٓ ٤ٌَمُع ذِم اًمٌِْئِر  َو َتْٝمِٚمٌؽ ، ُي ًْ                َوًَمِق اؾْمَتْٝمَٚمَٙمُف ُُم

َنَّ أظِمَذ ًَمُف مَ ِق َوًَمق يَم٤مَن سَم٤م، مَلْ َيْْمَٛمٜمُْف  ِٕ ضَم٤مقُمُف :  ـْ ًَمُف اؾْمؽِمْ                    ، يَمُف َل َي٤ًم ذِم َيِدِه مَل َيُٙم

ِف ذِم اًمٌِْئِر  ى سم٤مًِمتٍََّمُّ  . (َوإِْن شَمَٕمدَّ

ِذي ىَم٤مًَمُف        ِل اَداَوْرِديُّي َوَهَذا اًمَّ ٌَْٞمِع قَمغَم اًمَقضْمِف إَوَّ ـْ ضَمَقاِز اًم ِحٞمُح ،  ُِم ، َوُهَق اًمّمَّ

ُف إَِذا سَم٤مَع ُِمٜمُْف ُِمْ٘مَداَرًا َُمْٕمُٚمقَُم٤ًم  ـْ ضَم٤م:حَمَٚمُّ .   اً ِرَي  َوإِْن مَل َيُٙم

ـَ َص٤مقَم٤مً        ي ـَم٤مِن يَمِٕمنْمِ ْ ٌَْٞمُع قَمغَم  ، وَم٢مَِذا اضْمَتَٛمَع َهَذاِن اًمنمَّ     َوىُمْٚمٜم٤َم سم٤ِمعمِْٚمِؽ ضَم٤مَز اًم

اُل َوىَم٤مَل ، إََصحر  ُف خَتِْٚمٞمطُ :  افَؼػَّ َٟمَّ ِٕ جَيُقُز :  َٓ
اعَمٌِٞمِع   قَمغَم َُمْذَهٌِِف ،   إَِذا َزاُدوا:اعَمٌِٞمِع سمَِٖمػْمِ

ٍة  ـْ ُصؼْمَ َٓ َي ، ذِم سَمْٞمِع ص٤مٍع ُِم .  رُضُّ َوقِمٜمَْدَٟم٤م 

َتِٚمُط  ُف َيِزيُد َوخَيْ ـَ َص٤مقَم٤ًم  : ُحَسغ افَؼايِض ىَم٤مَل ،  َوإِْن يُمٜم٤َّم َٟمْٕمَٚمُؿ َأٟمَّ ي            يَماَم ًَمْق سَم٤مَع قِمنْمِ

ٍة  ـْ ُصؼْمَ ِة َص٤مَع طِمٜمَْٓم٦ٍم جَيُقُز  ، ُِم ؼْمَ ٤ٌَمِئُع قَمغَم اًمّمُّ . وَمَّم٥مَّ اًم

ِذي ذِم اًمٌِْئِر مَجِٞمَٕمفُ  : َؾْرعٌ        ِٚمٞمِٛمِف :  إَِذا سَم٤مَع اعَم٤مَء اًمَّ ًْ َٓ َيْ٘مِدُر قَمغَم شَم ُف  َٟمَّ
ِٕ     مَلْ َيِّمحَّ : 

َتِٚمُط سمَِٖمػِمِه  ُف خَيْ َٟمَّ ِٕ .

   سمِْٕمُتَؽ َهِذِه اًمَ٘مٜم٤َمَة َُمَع : َي٤ًم وَمَ٘م٤مَل رِ وَم٢مِْن يَم٤مَن ضَم٤م، َوإِْن سَم٤مَع اعَم٤مَء َُمَع ىَمَراِرِه  : َؾْرعٌ       

ـْ ضَم٤مِرَي٤مً ، َُم٤مِئَٝم٤م   :  َوىُمْٚمٜم٤َم :  َأْو مَلْ َيُٙم
ِ
ٌَْٞمُع ذِم اعَم٤مء ِز اًم َٓ ُيْٛمَٚمُؽ مَلْ جَيُ َٓ ، اعَم٤مُء  َوذِم اًمَ٘مَراِر ىَمْق

ْٗمَ٘م٦ِم   . اَزهُ َح ُيْٛمَٚمُؽ : َوإِْن ىُمْٚمٜم٤َم ، شَمْٗمِريِؼ اًمّمَّ

 َوَأـْمَٚمَؼ  نْ إِ وَ       
ِ
 ضَم٤م ،سَم٤مَع سمِْئَر اعَم٤مء

ٍ
،  َيْٛمِٚمُؽ  :صُمؿَّ إِْن ىُمْٚمٜم٤َم ، زَ  َأْو سَم٤مَع َداَرًا ومِٞمَٝم٤م ِسمْئُر َُم٤مء

٤ٌَمِئِع  ٌَْٞمِع ًمِٚم ي ، وَم٤معَمْقضُمقُد َوىْم٧َم اًم .  َوَُم٤م حَيُْدُث ًمِٚمُٛمِْمؽَمِ

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ضم٤مزُم٤ًم  ) : (ك) ذم  ()

سمٞمع مجٞمع  ]

 [ُم٤مء اًمٌئر 
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ٌَْٞمُع طَمتَّك )  :افَبَغِقيُّي ىَم٤مَل        َٓ َيِّمحُّ اًم طَ  َوقَمغَم َهَذا  اِهَر ظَ نَّ اعَم٤مَء الأَ  َيِْمؽَمِ

ي  ٌَْٞمُع ، ًمِٚمُٛمِْمؽَمِ ُخ اًم
ًِ َّٓ وَمَٞمْخَتِٚمُط اعَم٤مَءاِن َوَيٜمَْٗم َيْٛمِٚمُؽ : َوإِْن ىُمْٚمٜم٤َم ، َوإِ                    َأـْمَٚمُ٘مقا : َٓ

 
ِ
ي َأطَمؼُّ سمَِذًمَِؽ اعَم٤مء    .( َأنَّ اعُمِْمؽَمِ

اؾِِعلُّي ىَم٤مَل        ٌَْٞمعِ  ):   افـرَّ ٌََع سَمْٕمَد اًم ٌَْٚمُف وَماَل َُمْٕمٜمَك ، َوًْمُٞمْحَٛمؾ قَمغَم َُم٤مَٟم ٌََع ىَم ٤م َُم٤م َٟم  َأُمَّ

ي  ومِِف إمَِم اعُمِْمؽَمِ  . (ًمٍَِمْ

وَضةِ ىَم٤مَل ذِم        ِذي ىَم٤مًَمُف  ):  افرَّ اؾِِعلُّي  اإِلَمامُ َوَهَذا اًمت٠َّْمِويُؾ اًمَّ                        ،  وَم٤مؾِمٌد افرَّ

َح   ال/ أ 118/  إَْصَحاُب وَمَ٘مْد َسَّ
ِ
ي قَمغَم َهَذا اًمَقضْمِف َأطَمؼُّ سم٤ِمعَم٤مء  : اِهرِ ظَّ  سم٠َِمنَّ اعُمِْمؽَمِ

ارِ  ٌُقِت َيِدِه قَمغَم اًمدَّ ظْمتَِّم٤مِص سمِِف   َوشَمُٙمقُن َيُدهُ  ،ًمُِث ِٓ ٌُقِت ا ٤ٌَمِئِع ذِم صُم                             ، يَمَٞمِد اًم

.  (َواهللُ َأقْمَٚمُؿ 

 : َوًَمَؽ َأْن شَمُ٘مقَل       
ِ
ـْ َذًمَِؽ اعَم٤مء ٤ٌَمِئِع إقِْمَراٌض قَم ـَ اًم وَم٢مِْن مَلْ ، َهَذا فَم٤مِهٌر إَِذا طَمَّمَؾ ُِم

َتِٛمٌر  ًْ ِٚمٞمُؿ اعَمٌِٞمِع اْٟمتَِ٘م٤مَل َذًمَِؽ ، حَيُّْمؾ وَم٤مظْمتَِّم٤مُصُف سمِِف ُُم ًْ َٓ شَم ٌَْٞمُع َو َيْ٘مَتِ  اًم َٓ َو

ظْمتَِّم٤مصِ  ِٓ ي  ا اؾِِعلُّي وَمَٞمْ٘مَقى َُم٤مىَم٤مًَمُف ، إمَِم اعُمِْمؽَمِ   . افرَّ

ـُ َوىَم٤مَل        ْؾَعةِ  اب ِذي ىَم٤مًَمُف ذِم  : افرِّ ْوَضةِ إِنَّ اًمَّ افرَّ
ـٌ سَم٤مًمٌِغ   ًَ . َٟمْ٘ماَلً َوومِْ٘مَٝم٤ًم طَم

افَؼايِض َأُبق افطَّقِِّب َوىَم٤مَل       
ـْ سَمْٕمِض   ارِ  :َأْصَحابِـَاقَم َٓ َيْدظُمُؾ اعَم٤مُء ذِم سَمْٞمع ِاًمدَّ ُف    : َأٟمَّ

ُف ُُمْقَدٌع ومِٞمَٝم٤م  َٟمَّ َتِٛمُؾ َأْن ُيَ٘م٤مَل َيْدظُمُؾ شَم٤مسمَِٕم٤مً : ىَم٤مَل ، ِٕ ـْ ىَم٤مَل ، َوحَيْ َيْدظُمُؾ شَم٤مسمَِٕم٤ًم  : َوَُم َٓ     

َط : ىَم٤مَل  ـَ اًمٌِْئِر َأِو اًمَ٘مٜم٤َمِة ضَم٤مَز  َوًَمق سَم٤مَع ضُمْزَءًا ؿَم٤مِئَٕم٤مً ، إَِذا َذَ ٌك ، ُِم ٌُُع وَمُٛمِْمؽَمَ َوَُم٤م َيٜمْ

َدًا  ،سَمْٞمٜمَُٝماَم  ٤م اظْمتَِّم٤مَص٤ًم جُمَرَّ ٤م ُِمْٚمَٙم٤ًم ،  إُِمَّ . َوإُِمَّ

                                                 

. سمتٍمف  (4/504)اًمتٝمذي٥م  ()

   .(6/243)  اًمٕمزيز()

() ( 2/591 ) . 
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ْوَضةِ َوذِم        ـِ  افرَّ ٌَْذِل ضَم٤مَز  ):  اَداَوْرِديِّ قَم وُط ُوضُمقِب اًم               إَِذا مَلْ شُمقضَمْد ُذُ

َراَ ً سمَِٙمْٞمٍؾ َأْو َوْزٍن َق عم٤َِمًمِِٙمِف َأظْمُذ صَمَٛمٜمِِف إَِذا سَم٤مقَمُف مُ  َرًا سمَِرير اعَم٤مؿِمَٞم٦ِم ، دَّ َٓ جَيُقُز سَمْٞمُٕمُف ُُمَ٘مدَّ                 َو

ْرِع   .  (َأِواًمزَّ

ٌْٜم٤َم سَمْذَل اًمَٗمْْمِؾ َوىُمْٚمٜم٤َم  : َؾْرعٌ                               : اَداَوْرِديُّي ىَم٤مَل ، اعَم٤مُء مَمُْٚمقٌك : طَمْٞم٨ُم َأْوضَم

ِه  ) ْؼ سمِِف طَمٌؼ ًمَِٖمػْمِ َتِ٘مرُّ ُِمْٚمُٙمُف ُِمٜمُْف قَمغَم َُم٤م مَلْ َيَتَٕمٚمَّ ًْ ـَ ،  (َي                    َيْ٘مَتِ  اَداَوْرِديِّ َوَهَذا ُِم

٤م  ٥ُم سَمْذًُمُف إُِمَّ
ِذي جَيِ َتِ٘مرٍّ  ،هَمػْمُ مَمُْٚمقكٍ : َأنَّ اًمَّ ًْ .  َأْو مَمُْٚمقٌك هَمػْمُ ُُم

َٗمُ٘مقا يُمٚمُُّٝمؿ عَ  : َؾْرعٌ        ـْ َُمٜم٤َمسم٧ِِم مَم َواشمَّ                            َوضمـُزَّ سم٤مِٕظَْمِذ ،  هِ  َأنَّ اًمَٙمأَلَ إَِذا ضُمزَّ ُِم

جَي٥ُِم سَمْذًُمُف  َٓ ُف                        ،  ؤظَمذَوإِْن يَم٤مَن اًمَٙمأَلُ ذِم َُمٜم٤َمسمِتِِف مَلْ يـَُجزَّ َومَل ُي ، َواًمتَّٜم٤َمُوِل َأٟمَّ

٤ٌَمِح : وَم٢مِْن يَم٤مَن َٟم٤مسمَِت٤ًم ذِم َُمَقاٍت   اعُم
ِ
                                        ، وَم٤مًمٜم٤َمُس ومِـٞمِف ؾَمـَقاٌء يَم٤معَم٤مء

َٓ جَي٥ُِم سَمْذًُمفُ : َوإِْن يَم٤مَن َٟم٤مسمَِت٤ًم ذِم ُِمْٚمٍؽ                      ،وَم٢مِْن يَم٤مَن َُمْزُروقَم٤ًم وَمُٝمَق ُِمْٚمٌؽ ًمَِّم٤مطِمٌِِف 

ِط اًمَ٘مْٓمِع   :افَؼايِض ُحَسغىَم٤مَل ، َوجَيُقُز سَمْٞمُٕمُف    .سمنَِمْ

ٌََتفُ  ،َوإِْن يَم٤مَن هَمػْمَ َُمْزُروعٍ  اَم َأْٟم ْقَؿِرىُّي  َأُبق افَؼاِشؿِ ىَم٤مَل  : اهللُ شَمَٕم٤ممَم ذِم ُِمْٚمِٙمف  َوإِٟمَّ   ،افصَّ

يِغَ  ُفقُر افَبْكِ َيُٙمقُن ُِمْٚمَٙم٤ًم ًمَِّم٤مطِم٥ِم إِ   :َومُجْ َٓ ُف  َد ومِٞمَٝم٤م َصْٞمٌد ، إَْرِض  ٟمَّ يَماَم ًَمْق شَمَقًمَّ

َخ ومِٞمَٝم٤م ـَم٤مِئٌر  َنَّ    َأُبقَحـِقَػةَ َوسمِِف ىَم٤مَل ، َووَمرَّ ِٕ ـِ مَحَّالٍ :           صؾَم٠َمَل َرؾُمقَل اهللِ  )) َأْبَقَض ب

ـْ مِحَك إََراِك  اَلُم [اًمّمالة]  وَمـَ٘م٤مَل قَمَٚمْٞمفِ ،قَم ًَّ وَمَ٘م٤مَل َي٤م َرؾُمقَل  ، َٓ مِحَك ذِم إََراكِ :  اًم

                                                 

()  ( 2/590) .  

 . (521)ٕطم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م  ا()

 . (2/725)احل٤موي  ()

 . (19/71)اعمحٞمط اًمؼمه٤مين : يٜمٔمر  (4)  

سمذل  ]

 [ اًمٙمأل
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طِمـَٛمك ذِم إََراِك : ىَم٤مَل  ، اِريظَ ِح ذِم يَم٦ٌم َأَرا: اهللِ  اَلُة  ، ( (َٓ ى قَمَٚمْٞمِف اًمّمَّ قَّ ًَ وَم

هِ  اَلُم سَملْمَ َُم٤م ذِم ُِمْٚمِٙمِف َوهَمػْمِ ًَّ ـْ مِح٤َمُه  َواًم   .ذِم اعَمٜمِْع ُِم

ُفقُر افَبْغَداِديِغَ  َأُبق َحاِمدٍ َوَذَه٥َم        ُف ُِمْٚمٌؽ ًمَِّم٤مطِم٥ِم إَْرِض : َومُجْ                       إمَِم َأٟمَّ

ُف طَم٤مِدٌث  َٟمَّ   .ُِمْٚمِٙمِف  ذِم ِٕ

ـْ إِ  ):   اَداَوْرِديىَم٤مَل        ٤ٌَمُر اًمُٕمْرِف ـْماَل َوإََصحُّ قِمٜمِْدي ُِم
ـِ اًمَقضْمَٝملِم اقْمتِ   ِق َهَذي

٤ٌَمِت َذًمَِؽ  ،ُأْرِصَدْت ًَمُف شمِْٚمَؽ إَْرُض  َُم٤مذِم  ـْ :  وَم٢مِْن يَم٤مَٟم٧ْم َُمْ٘مُّمقَدًة ًمِٜمَ َوُهَق اعَمْ٘مُّمقُد ُِم

ـْ َُمْزُروٍع ، وَمُٝمَق ًمَِّم٤مطِم٥ِم إَْرِض : َٟماَمِئَٝم٤م                  َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم ُُمْرَصَدًة ًمَِٖمػْمِ َذًمَِؽ ُِم

َتِ٘مرَّ ُِمْٚمُٙمُف قَمَٚمْٞمِف  ، َوَُمْٖمُروسٍ  ًْ ٌر وَمَٚمْؿ َي ٤ٌَمُت احلَِِمٞمِش ومِٞمَٝم٤م رَضَ َوقَمغَم إَْوضُمِف اًمثَّاَلصَم٦ِم ، وَمٜمَ

ـْ َرقْمِل  َنَّ ًَمُف َُمٜمَْع اًمٜم٤َّمِس ِه َٓ َيْٚمَزُُمُف مَتِْٙملَم اعَمَقاِر ُِم ِٕ ِه :  ـْ ضَمزر َٓ مَتِْٙملَم َأْهِٚمَٝم٤م ُِم        َو

ـْ ُدظُمقِل ُِمْٚمِٙمِف   ، ُِم
ِ
َٓ الو، َأظْمِذِه  ؾْمَتْخَٚمُػ قَمِ٘م٥َم ُي َأنَّ اعَم٤مَء ، َواًمَٗمْرُق سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ اعَم٤مء يَمأَلُ 

َتْخَٚمُػ قَمِ٘م٥َم َأظْمِذِه  ًْ  . (َوَرقْمُٞمُف َيُٓمقُل ، ُي

ـْ افَؼايِض ُحَسغَوَٟمَ٘مَؾ        ٤مٍن إَِذا :     ََأيِب َحـِقَػة قَم ًَ ذِم احلَِِمٞمِش اًمٜم٤َّمسم٧ِِم ذِم ُِمْٚمِؽ إِْٟم

اٍت  ىَٟم٤مدَ ضَم٤مَء آظَمُر وَ  َّٓ  ،ًَمفُ  َأِذنَ  وَم٢مِنْ ، َربَّ اعَمَٙم٤مِن صَماَلَث َُمرَّ ًَمُف َأْن َيْدظُمَؾ َذًمَِؽ   َو إِ

وحَيَْتشَّ ، اعَمَٙم٤مَن 
  .ُِمٜمُْف  

                                                 

:  (4/158)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  ].     احل٤مئط اًمذي متٜمع سمف اًمِمجر وهمػمه٤م مم٤م ييه٤م : احلٔم٤مر  ()

 [ . (123)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 

  . (295 )شم٘مدم خترجيف ص  (2) 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ُمـ) : (ك) ذم  ()

  .( 728 -2/727) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  ) احل٤موي(4)

     .(19/70): اعمحٞمط اًمؼمه٤مين  (6/301)سمدائع اًمّمٜم٤مئع :  يٜمٔمر(5)         
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ُف إَِذا مَلْ َيْٗمُْمْؾ قَمٜمُْف  : َؾْرعٌ        َنَّ اًمَققِمٞمَد إِٟمَّام ضَم٤مَء ذِم : ٓظَِماَلَف َأٟمَّ ِٕ َٓ جَي٥ُِم سَمـْذًُمُف : 

. اًمَٗمْْمِؾ  َُمٜمْعِ 

ُة ُيْؼَسُؿ َماؤَها بِـَْصِب َخَشَبٍة دِم ُظْرِض افـَّْفِر  ) : ىَم٤مَل      ى ـَ َوافَؼـَاُة اُدْشَسَ

              . ( َأْو ُمَتَػاِوَتٌة َظَذ َؿْدِر احِلَصِص  ،ُمَتَساِوَيةٌ  ؾِقَفا ُثؼـٌَب 

اؾِِعلُّي ىَم٤مَل        ٌَْذِل / ب 118/ إِنَّ اًمَ٘مٜم٤َمَة يَم٤مًمٌِْئِر ذِم  ) : افرَّ  َوُوضُمقِب اًم
ِ
ُِمْٚمِؽ اعَم٤مء

٤م مِهَ َٓ َيَٙم٤مُد َيَ٘معُ  ،َوهَمػْمِ ْرشمَِٗم٤مِق  ِٓ ِد ا َّٓ َأنَّ طَمْٗمَرَه٤م عمَِجرَّ  إِ
يُمقا ،                                  َوَُمْٝماَم اؿْمؽَمَ

يُمقا ذِم ا َتِقَي٦ِم ، ِك يَماَم ذِم اًمٜمَّْٝمِر عمِْؾ ذِم احلَْٗمِر اؿْمؽَمَ ًْ ٦ٌٍَم ُُم  سمِٜمَّْم٥ِم ظَمَِم
ِ
َٛم٦ُم اعَم٤مء ًْ صُمؿَّ هَلُؿ ىِم

٤مِوَي٦مٌ  وْمَتُح ومِٞمَٝم٤م صُمَ٘م٥ٌم ُي  وَ  ،إقَْمغَم َوإؾَْمَٗمِؾ ذِم قُمْرِض اًمٜمَّْٝمرِ  ًَ                    َأْو ُُمَتَٗم٤مِوشَم٦ٌم قَمغَم  ،ُُمَت

وَمْرَق افَؼايِض َأُبقافطَّقِِّب  َووَمَرَوَٝم٤م،  ( ىَمْدِرطُمُ٘مقىِمِٝمؿ َٓ                                     ،  ذِم اًمٜمَّْٝمِر َو

ْٝمِر : َوىَم٤مَل  َتِقَي٦َم اًمٔمَّ ًْ ٦ًٌَم ُُم . ُه  اْٟمَتَٝمك يَماَلمُ ،إَِذا اظْمَتَٚمُٗمقا َٟمَّم٥َم احل٤َميِمُؿ ظَمَِم

َٓ وَمْرَق سَملْمَ اًمَ٘مٜم٤َمِة اعَمْٛمُٚمقيَم٦مِ         .  َواًمٜمَّْٝمِر اعَمْٛمُٚمقِك ذِم احلُْٙمِؿ  ،َو

ٌَلْمِ ) 
ـْ َأطَمِد اجل٤َمٟمِ  ُِم

ِ
يَم٤مء َ ـَ اجل٤َمٟم٥ِِم  ،َوًَمق يَم٤مَٟم٧ْم َأَرايِض سَمْٕمِض اًمنمُّ  َوَأَرايِض سَمْٕمِْمِٝمؿ ُِم

َتِٛمُؾ  َواًمٜمَّْٝمرُ ، أظَمِر  َواؾِمٌع حَيْ
ً سم٢ِمطِْمَداِث طَم٤مضِمٍز ذِم َوؾْمِط اًمٜمَّْٝمِر   َٓ َٛم٦َم ـُمق ًْ وَم٢مِِن ، اًمِ٘م

َٗمُ٘مقا قَمَٚمْٞمِف ضَم٤مَز  ٤ٌَمرِ َوسم٤ِمإلِ : اشمَّ جَيُقُز ضْم َٓ ِك   يَماَم :  .  اُدَتَقيلِّ ىَم٤مًَمُف ،  (ذِم احل٤َمِئِط اعُمِْمؽَمَ

٤مِوَي٦ًم َُمَع شَمَٗم٤موِت احلُُ٘مقِق         ًَ َّٓ َأنَّ  ،َوجَيُقُز َأْن شَمُٙمقَن اًمٜمـُّ٘مـ٥َُم ُُمَت َص٤مطِم٥َم اًمثُُّٚم٨ِم   إِ

ٌََتلِم  ٦ًٌَم َوأظَمُر َٟمْ٘م ٌَُف ذِم ؾَم٤مىِمَٞم٦مٍ ، َي٠ْمظُمُذ َٟمْ٘م قُق يُمؾُّ َواطِمٍد َٟمِّمٞم ًُ َوَي
َوًَمُف َأْن ، إمَِم َأْرِوِف  

                                                 

 . (2/2380)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (1)         
  

 . ( 6/242 ) اًمٕمزيز()         

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع و (سم٤مإلطمٞم٤مء  ) : (ك)ذم  ()

  .سمتٍمف يًػم  (723-2/722) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م)شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م  (4)          

 ىمًٛم٦م ]

  اعم٤مء ذم 

 اًم٘مٜم٤مة 

 [اعمِمؽميم٦م 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ؿِ ، ُيِديَر َرطَمًك سماَِم صـ٤َمَر ًَمُف  ًَ ٌَْؾ اعَمْ٘م َٓ َيُِمؼُّ َواطِمٌد ُِمٜمُْٝمؿ ؾَم٤مىِمَٞم٦ًم ىَم َو
ِٗمُرَه٤م إمَِم   ذِم ؾَم٤مىِمَٞم٦ٍم حَيْ

ٌك سَمْٞمٜمَُٝمؿ َنَّ طَمِريَؿ اًمٜمَّْٝمِر ُُمِْمؽَمَ
ِٕ طََمِدِهؿ وَمَٚمْٞمَس ،  َأْرِوِف :  َٓ َيٜمِّْم٥َم قَمَٚمٞمِف  ِٕ ِٗمَر ومِٞمِف َو َأْن حَيْ

ٌف َرطَم٤مً  ُف شَمٍَمُّ َٟمَّ
ِٕ ِؿ :  ًَ ٌَْؾ اعَمْ٘م  ىَم

ٍك     .ذِم طَمِريٍؿ ُُمِْمؽَمَ

َتِٛمُؾ  (َٟمْ٘م٥ٌم ): َوىَمْقُل اعُمَّمٜمرِػ          ، َأْن ُيْ٘مَرَأ سم٤ِمًمٜمُّقِن  حَيْ
ِ
َوَرَأْيُتُف سمَِخطر اعُمَّمٜمرِػ سم٤ِمًمث٤َّمء

٤ٌَمَرُة ، قَمَٚمْٞمَٝم٤م صَمالُث ُٟمَ٘مٍط   وَم٢مِْن يَم٤مَن ًمَِ٘مقٍم ُِم٤مئ٦ُم ضَمِرْي٥ٍم : ىَم٤مَل ، طَمْٗمٌر  : َأيِب افطَّقِِّب َوقِم

ُة َأضْمِرسَم٦ٍم يَم٤منَ  ظَمَر قَمنْمَ
ِٔ ٤مِوَي٦ًم ِت َو ًَ طُمْٗمَرًة ُُمَت ـْ ،  احلَُٗمُر َأطَمَد قَمنَمَ ٤مىِمَٞم٦ِم َُم ًَ

طُمْٗمَرٌة ُِمٜمَْٝم٤م ًمِ

ُة َأضْمِرسَم٦ٍم  ٤ٌَمىِمل، ًَمُف قَمنْمَ َْصَح٤مِب اعم٤ِمَئ٦ِم  َواًم ِٕ. 

َه٤م  اًمَ٘مٜم٤َمُة ذِم سماَِلِدَٟم٤م اؾْمٌؿ عم٤َِم جَيِْري ومِٞمِف اعَم٤مُء اًمَقاِصُؾ  : َتـْبِقفٌ        ـْ هَمػْمِ َوَرَأي٧ُم ذِم ، ُِم

ٌََع اعَم٤مُء ومِٞمَٝم٤م َُمَٚمَٙمَٝم٤م  : افَؼايِض ُحَسغٍ  َتْعؾِقِؼ  َوَهَذا َيْ٘مَتِ  َأنَّ اًمَ٘مٜم٤َمَة ، إَِذا طَمَٗمَر اًمَ٘مٜم٤َمَة وَمٜمَ

 
ِ
ٌِْع اعَم٤مء َٗمُر ًمِٜمَ  ،  حُمَْتِٛمٌؾ ًمَِذًمَِؽ اُدَصـِِّػ َويَماَلُم  ،  َه٤مذِم حُتْ

ِ
ٌِْع اعَم٤مء وَم٢مِْن يَم٤مَٟم٧ِم اًمَ٘مٜم٤َمُة حَمَؾَّ َٟم

اؾِِعلِّ َصحَّ إـِْماَلُق  ٤َم يَم٤مًمٌِْئرِ افرَّ   ، َأهنَّ
ِ
                             َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم حَمَؾَّ ضَمَرَي٤مِن اعَم٤مء

 :  رِ َٟمفْ يَم٤مَٟم٧ْم يَم٤مل
ِ
وَمَٞمُٙمقُن اعَم٤مُء اجل٤َمِري ومِٞمَٝم٤م هَمػْمَ مَمُْٚمقٍك يَماَمء
         ،افِعَراِؿقُّيقنَ يَماَم ىَم٤مًَمُف ، اًمٌِْئِر  

ـَ  ِه ُِم َـّ يَماَلَم هَمػْمِ فُ أَ  َيْ٘مَتِ  اَدَراِوَزةِ َوًَمِٙم ٌَِٖمل اًمتَّْٗمِّمٞمُؾ ، مَمُْٚمقٌك  ٟمَّ وَم٢مِْن يَم٤مَن جَيِْري ، َوَيٜمْ

ِه  ُرُج قَمٜمُْف إمَِم هَمػْمِ ً َواطِمَدًا ، ومِٞمَٝم٤م اعَم٤مُء إمَِم ُِمْٚمِٙمِف صُمؿَّ خَيْ َٓ َوإِْن يَم٤مَن ، وَمَٝمَذا هَمػْمُ مَمُْٚمقٍك ىَمْق

َتِ٘مرُّ ومِٞمفِ  ًْ ُف  :افِعَراِؿقغَ  َرْأُي  ،اًمَقضْمَٝملمِ   وَمَٝمَذا َُمْقِوعُ  ،جَيِْري ومِٞمَٝم٤م اعَم٤مُء إمَِم ُِمْٚمِٙمِف َوَي  َأٟمَّ

ْٞمِد  َتِقي قَمَٚمٞمِف يَم٤مًمّمَّ ُيْٛمَٚمُؽ طَمتَّك حَيْ َٓ .

                                                 

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (يم٤من  ) : (ك)ذم  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ُمٜمٝم٤م  ) : (ك) ذم  ()

 . (6/241) اًمٕمزيز:  يٜمٔمر  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (يم٤مًمٌئر  ) : (ك) ذم  ()



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ُف مَمُْٚمقٌك  :اَدَراِوَزةِ  ُي  َوَرأْ  اؾِِعلُّي ،  َأٟمَّ . ًمَِؽ ذَ  قَمغَم   سمِٜم٤َمءً َوافرَّ

ْؾَعةِ َوىَم٤مَل  ـُ افرِّ ٌََٙم٦ِم  : اب َنَّ اًمَ٘مٜم٤َمَة يَم٤مًمِمَّ
ِٕ ٌَُف :  ُف إؿَْم اِر  لِ حُّ َوًَمْٞمَس يَمَتقَ ، إِٟمَّ ٞمِد ذِم اًمدَّ  ، اًمّمَّ

 . ذِم َذًمَِؽ اإِلَماَم َشؾِقؿٍ َوىَمْد َواوَمَؼ 

  ، (َوهُلُؿ افِؼْسَؿُة ُمَفاَيَلًة  ): ىَم٤مَل       
ِ
يَم٤مء َ ِٛمػُم ًمِٚمنمُّ رِ  َوُهَق ذِم ،  اًمْمَّ  اُدَحرَّ

يٌح ُُمَتَ٘مِدٌم  ًَم٦ِم اًمَٙماَلِم قَمَٚمْٞمِف ادِـَْفاِج َوذِم  ، َسِ َٓ َٛم٦ِم ُُمَٝم٤مَي٠َمًة  َوضَمَقازُ ،  ايْمَتَٗمك سمَِد ًْ              اًمِ٘م

: َوىِمٞمَؾ ،   ڇ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ ڇ  :ُهَق اًمـَٛمِْمُٝمقُر : ًمَِ٘مْقًمِـِف شَمَٕم٤مًَمـك

َنَّ اعَم٤مَء َيِزيُد َوَيٜمُْ٘مُص  ِٕ َيِّمحُّ :  َٓ .

َتِٚمُػ سم٤ِمظْمتاَِلِف اإِلَُم٤مِم        ِ٘مل خَتْ ًَّ      ، افَؼايِض ُحَسغٌ  ىَم٤مًَمفُ ، وَمُٝمَق جَمُْٝمقٌل ، َووَم٤مِئَدُة اًم

ضُمقُع  . َوإَِذا ىُمْٚمٜم٤َم سم٤ِمعَمِْمُٝمقِر وَمِٚمُٙمؾر َواطِمٍد ُِمٜمُْٝمؿ اًمرُّ

ِزَُم٦مٌ : َوىِمٞمَؾ        َٓ ٤َم  ْٟمتَِٗم٤معِ  :إهِنَّ ِٓ َوًَمق َأَراَد َأطَمُدُهؿ َأْن َي٠ْمظُمَذ  )  ، ًمَِٞمثَِؼ يُمؾُّ َواطِمٍد ُِمٜمُْٝمؿ سم٤ِم

ِ٘مَل سمِِف َأْرَو٤ًم ًَمْٞمَس هَلُؿ َرؾْمٌؿ  ًْ  َوَي
ِ
ـَ اعَم٤مء ٌَُف ُِم ٍب ِب َٟمِّمٞم ـَ َهَذا اًمٜمَّْٝمِر ُُمٜمَِع ُِمٜمُْف :  ِذْ   ُِم

                                                 

اًمِمٞمخ أيب طم٤مُمد ب يٙمٜمك أسم٤م اًمٗمتح ، شمٗم٘مف  ، ٟم٦ًٌم إمم اًمري ،  هق ؾمٚمٞمؿ سمـ أيقب سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمرازي()

َس ُمٙم٤مٟمف سمٕمد ووم٤مشمف                     وروى قمٜمف اًمٙمت٤مين وٟمٍم اعم٘مدد ،  ، وؾمٛمع ُمـ أمحد سمـ وم٤مرس اًمٚمٖمقي ، وَدرَّ

 ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م :يٜمٔمر  ] .      هـ 447ُم٤مت همرىم٤م ؾمٜم٦م ، وهمػمه٤م  (اًمٗمروع ) و  ،(اعمجرد ) و ،(اًمتٗمًػم )ًمف 

  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م : ( 226 -1/225 )   ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم: ( 391 -4/388)اًمٙمؼمى 

 [ . ( 276 -275/ 1 )ًمإلؾمٜمقي

   .(2/280)ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم  (2)          

       وجيقز أن....واًم٘مٜم٤مة اعمِمؽميم٦م ي٘مًؿ اًمنميم٤مء ُم٤مءه٤م سمٜمّم٥م ظمِم٦ٌم  ):  (239)  ىم٤مل ذم اعمحرر(3)          

 . (ي٘مًٛمقا سم٤معمٝم٤مي٠مة أيْم٤ًم 

   .(155) ، آي٦م اًمِمٕمراء ؾمقرة  (4)         

 .  ، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع  (ذب) : (م)و (ك)ذم  (5)         
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ُف  َٟمَّ ِف قَمُؾ َي٩ْم  ]ِٕ ًِ ـْ  ًمِٜمَْٗم سَم٤ًم مَلْ َيُٙم َٓ جَيُقُز عمَِـ يَم٤مَن ًَمُف  ، [ ًَمُف ِذْ                                    يَماَم 

٤م [ ذِم َدْرسَملمِ ُُمَتالِصَ٘م٤مِن َداَراِن ] ـْ َأطَمِدمِهَ  َأْن َيْٗمَتَح سَم٤مسَم٤ًم ُِم
ِف   ًِ إمَِم إظُْمَرى وَمَٞمْجَٕمَؾ ًمِٜمَْٗم

ـْ  ِب ىَم٤مًَمُف  ، ( ـَمِريَ٘م٤ًم مَلْ َيُٙم ُه  َصاِحُب اُدََفذَّ ـْ يَماَلِم ،  َوهَمػْمُ َم ُِمْثُٚمُف ُِم              َوىَمْد شَمَ٘مدَّ

. اَداَوْرِديِّ 

اؾِِعلُّي ]ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ         [ افرَّ
ِذي ) :   ـَ اعمَِٞم٤مهِ نَ اًمَّ ُ٘مقَن َأَراِوٞمِٝمؿ ُِم ًْ  َي

 / أ 119/  

٤ٌَمطَم٦مِ  ًملَِم َأَي٤مَُم٤ًم ، قَمغَم ُُمَٝم٤مَي٠َمٍة  ًَمق شَمَقاوَمُ٘مقا اعُم                                     َوضَمَٕمُٚمقا ًمأِْلَوَّ

ـَ  ٤مُم٤ًم  ] ِوًمِْمظَمِري ـَ  [َأيَّ ًملَِم سمَِتْ٘مِديِؿ أظَمِري ـَ إَوَّ ٤محَم٦ٌَم غَ ،  وَمَٝمَذا ِرَىً ُِم ًَ ِزَُم٦ٍم ُيرَوُُم َٓ

ٌٌَف سم٠ُِمُصقٍل ُِمٜمَْٝم٤م،  ِة  :َوهَل٤َم ؿَم َّ ـَ اًميَّ ِة َٟمْقسَمَتَٝم٤م ُِم َّ ٦ٌَُم اًميَّ ـَ ،  ِه ـْ َرضَمَع ُِم َواًمَٔم٤مِهُر َأنَّ َُم

ـْ ؾَمْ٘مِل  ـَ ُِم ًملَِم ُُمٙمر    .( َأْرِوفِ  إَوَّ

هِ ىؾَمَؼ  ) : َؾْرعٌ         مَمُْٚمقٍك ًمَِٖمػْمِ
ٍ
ٌَْذِر  ، َأْرَوُف سماَِمء ٦ُم ًمَِّم٤مطِم٥ِم اًم اؾِِعلُّي ىَم٤مَل ،  وَم٤مًمَٖمٚمَّ :          افرَّ

 
ِ
٤ًٌَم يَماَلُم ، وَم٢مِنَّ اعَم٤مَء ُِمْثكِمٌّ ، َل دَ َوًَمَٕمؾَّ ُُمَراَدُه اًم٥َم  ، ( َوقَمَٚمٞمِف ىِمٞمَٛم٦ُم اعَم٤مء ٌََؼ ىَمِري َوىَمد ؾَم

                                                 

 . اعمٓمٌقع، واعمث٧ٌم ُمـ  (مل جيٕمؾ ذسم٤م ُم٤ممل يٙمـ  ) : (ك) ذم (1)         
 

. ، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع  (داران ذم درسملم ُمتالص٘ملم  ) : (ك)ذم  ()

() (3/631 ) . 

 . (384)ص شم٘مدم  (4)

  .   سمتٍمف(2/590): روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (6/242) اًمٕمزيز (5)

. ، ومل أضمد اًمٜمص ًمٚماموردي ومٞمام رضمٕم٧م إًمٞمف  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (اعم٤موردي ) : (ك)ذم  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ اعمٓمٌقع و (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

  . ( 247 /6 )اًمٕمزيز  ()

ؾم٘مل  ]

إرض 

 [سمامء اًمٖمػم 
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  :  احَلـَّاضِلُّي ىَم٤مَل ،  ومِٞمِف اَداَوْرِديِّ 
ِ
ـْ َص٤مطِم٥ِم اعَم٤مء   ،َأـْمَٞم٥َم  يَم٤مَن اًمٓمََّٕم٤ممُ  : َوًَمِق اؾْمَتَحؾَّ ُِم

ٌََدِل  :َيْٕمٜمِل .   َُمَع هَمَراَُم٦ِم اًم

٤ٌَمٍح ذِم َصْحَرارْضَ ًَمْق أَ : َؾْرٌع        ـْ َيٜمَْتِٗمُع ءَ َم َٟم٤مَرًا ذِم طَمَٓم٥ٍم ُُم                   مَلْ َيُٙمـ ًَمُف َُمٜمُْع َُم

رٌ  ـْ قَمَٚمٞمِف رَضَ  . سم٠َِمْن َو٤مَق قَمَٚمٞمِف اعَمَٙم٤مُن وَمَٚمُف اعَمٜمْعُ :  يَم٤مَن نْ  وَم٢مِ  ،سمِتِْٚمَؽ اًمٜم٤َّمِر إِْن مَلْ َيُٙم

ِه ُِمٜمَْٝم٤م رْضَ أَ  َوإَِذا، َوًَمقمَجََع احلََٓم٥َم َُمَٚمَٙمُف        ْقَرِة ، َم ومِٞمِف اًمٜم٤َّمَر وَمَٚمُف َُمٜمُْع هَمػْمِ َوقَمغَم اًمّمُّ

ُك اًمٜم٤َّمُس ومِٞمَٝم٤م ، إُومَم مُحِؾ احلَِدي٨ُم  تِل َيِْمؽَمِ ٤م اًمٜم٤َّمُر اًمَّ ُه اُدَتَقيلِّ ىَم٤مًَمُف ، َوَأهنَّ       ،  َوهَمػْمُ

قَرِة اًمث٤َّمٟمَِٞم٦ِم  ٌر  )َوىَم٤مَل ذِم اًمّمُّ ـْ قَمَٚمٞمِف رَضَ ِٗمٞمِػ صمَِٞم٤مٍب َومَل َيُٙم ٍد َأْو دَمْ إَِذا ىَمَّمَدَه٤م حُمَْت٤مٌج ًمؼَِمْ

َٓ ، ًَمُف اعَمٜمُْع  وَمَٚمْٞمَس  ُيَ٘م٤مسَمُؾ سمِِٕمَقٍض  َٓ ْرشمَِٗم٤مَق سم٤ِمًمٜم٤َّمِر  ِٓ َنَّ ا ِٕ َٓ َأْن َيْٓمُٚم٥َم ُِمٜمُْف قِمَقَو٤ًم :  َو

َٓ سم٢ِمضَِم٤مَرٍة  ٌَْٞمٍع َو ْٟمتَِٗم٤مِع ، سمِ ِٓ ٌَْ٘مك سَمْٕمَد ا َّٓ قَمغَم َُمٜمَْٗمَٕم٦ِم َأْصٍؾ صَم٤مسم٧ٍِم َي وَم٢مِنَّ اإِلضَم٤مَرَة َٓ شمـَِرُد إِ

 .  (سمِِف 

اضَم٤ًم مَل ُيْٛمٜمَع )        .   (َوًَمقَأَراَد َأْن ُيِْمِٕمَؾ ِهَ

٦ِم  ضَمؿَ إَِذا ؾَم٤مَق :  افَؼايِض ُحَسغٌ ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ        ٙمَّ ًر ٦ٍم َُم٤مًء ذِم هَنٍْر ذِم شمِْٚمَؽ اًم اقَم٦ٌم ذِم ؾِمٙمَّ

ُهؿ، طَمَٗمُروُه وَمُٝمؿ َأطَمؼُّ سمِِف  ٠ُم هَمػْمُ َّٓ [سمِفِ ] َٓ َيَتَقوَّ َٓ َيِْمٜمُّقَن سمِِف   إِ ُؿ  . إَِذا قُمِٚمَؿ َأهنَّ

                                                 

                ، هق احلًلم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احلٜم٤مـمل اًمٓمؼمي  ، واحلٜم٤َّمـمل ٟم٦ًٌم إمم سمٞمع احلٜمٓم٦م()

                  يٙمٜمك أسم٤م قمٌد اهلل ، أظمذ اًمٗم٘مف قمـ أسمٞمف وقمـ أيب إؾمح٤مق اعمروزي ، يم٤من إُم٤مم قمٍمه سمٓمؼمؾمت٤من ، 

   : (371 - 4/367) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: يٜمٔمر  ].      ل ، شمقذم سمٕمد إرسمٕمامئ٦م سم٘مكم (اًمٗمت٤موى)ًمف 

 [ . (194-1/193) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي : (181-2/179) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم

   .( 765 /2) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م : يٜمٔمر  (2)

  . (766-2/765) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )  شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م(3)

  .(2/766) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م  (4)

 آٟمتٗم٤مع ]

 [اًمٜم٤مر 
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٤مِوَي٦ًم ):   اُدَتَقيلِّ ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ        ًَ ٤مِوَي٦ٌم وَم٤مًمُٙمَقى، إَِذا يَم٤مَٟم٧ْم طُمُ٘مقىُمُٝمؿ ُُمَت ًَ             ،  ُُمَت

٤م َأْن َيِزيُدوا ذِم قَمْرضِ ، َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم طُمُ٘مقىُمُٝمؿ خُمْتِٚمَٗم٦ًم  وَم٢مُِمَّ
فِ              ،اًمُٙمَقى سمَِ٘مْدِر َُم٤مَزاَد ذِم طَم٘مر

َي٤مَدةِ َي٩ْم َأْو  ًة َأظْمَرى سمَِ٘مْدراًمزر َتِقَي٦ٍم ذِم قَمْرِض َي  صُمؿَّ  ،قَمَؾ ًَمُف يُمقَّ ًْ ٦ٌََم قَمغَم َأْرٍض ُُم شْمُرَك اخلََِم

ُة يُمؾر َواطِمٍد إمَِم ؾَم٤مىِمَٞمتِفِ ، اًمٜمَّْٝمرِ   ذِم ؾَم٤مىِمَٞمتِِف طَمَ٘م٤ًم ًَمفُ  ، وَمُتْ٘مَٚم٥ُم يُمقَّ
ِ
ـَ اعَم٤مء   َوَص٤مَر َُم٤مطَمَّمَؾ ُِم

  .قَمغَم اخلُُّمقِص 

قاىِمل       ًَّ َتِٚمُػ  َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم ُرؤوُس اًم ِف  ،خَتْ ٦ًٌَم َصِٖمػَمًة سمَِ٘مْدِرطَم٘مر ٦ٌَِم ُٟمْ٘م ،  وَمَٞمْحِٗمُر ذِم اخلََِم

٦ًٌَم َواؾِمَٕم٦ٌم سمَِ٘مْدرِ    َوُٟمْ٘م
ِ
يَم٤مء َ ٦ٌََم ذِم قَمْرضِ َي وَ ، طُمُ٘مقِق سَمِ٘مٞم٦َِّم اًمنمُّ ُف  :اًمٜمَّْٝمرِ  شْمُرُك اخلََِم  ًمَِٞمَتَٛمٞمََّز طَم٘مُّ

 َح  ُِمـ
ِ
يَم٤مء َ ٌْٜمَكشُمفُ َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم ؾَم٤مىِمَل ، قر سَمِ٘مٞم٦َِّم اًمنمُّ ٤مىِمَٞم٦مِ  ذِم  قَم٤مًمَِٞم٦ًم وَمُٞم ًَّ : ؾِمْٙمرٌ   قَمْرِض اًم

شَمِٗمَع اعَم٤مُء إمَِم ؾَم٤مىِمَٞمتِفِ  ٦ٌََم قَمغَم َرْأِس ال ،ًمػَِمْ ُك اخلََِم ْٙمرِ  َوَيؽْمُ َة  : ؾمر                        ًمَِتْ٘مِٚم٥َم اًمُٙمقَّ

تِل ًَمُف  َة اًمَقاؾِمَٕم٦َم إمَِم َأْصِؾ اًمٜمَّْٝمِر  ، ؾَم٤مىِمَٞمتِفِ إمَِم اًمَّ .   ( َواًمُٙمقَّ

ٌْٜمِلٌّ ًمَِٞم٠ْمظُمَذ اعَم٤مُء ومِٞمِف َأيْمَثرَ  )  :اُدَتَقيلِّ ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ        ـْ هَلُؿ ،إَِذا يَم٤مَن ًمِٚمٜمَّْٝمِر وَمٌؿ َُم   مَلْ َيُٙم

َّٓ سمِِرَى َأْهِؾ اًمٜمَّْٝمرِ  ُف َذًمَِؽ إِ َٟمَّ ِٕ ٌف  :  ٍك شَمٍَمُّ َنَّ يَمْثَرةَ : ذِم ُِمْٚمٍؽ ُُمِْمؽَمَ ِٕ  ذِم   َو
ِ
اعَم٤مء

                                                 

  . سمتٍمف يًػم(725-2/724 ) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م)  شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م(1)          

ة : اًمٙمقى  () :               يٜمٔمر  ]. وهل اًمٗمتح٦م ذم احل٤مئط وٟمحقه -  سمٗمتح اًمٙم٤مف ووٛمٝم٤م –مجع يُمقَّ

 [ . (444): اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم (13/140)ًم٤ًمن اًمٕمرب 

. ، واعمث٧ٌم ُمـ اًمتتٛم٦م  ( اًمدؾمٙمرة) : (ك) ذم (3)          

 .، واعمث٧ٌم ُمـ اًمتتٛم٦م  (قمغم) : (ك) ذم (4)          

  .  سمتٍمف(726-2/725) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )  شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م(5)          

ع أهؾ إؾمٗمؾ ومؿ اًمٜمٝمر ًمٞمدظمؾ اعم٤مء ومٞمف أيمثر: سمف  اعمراد (6)    . ق اعم٤مء قمٜمٝمؿ يومال يض : أن ُيقؾمر

. واًمتتٛم٦م  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ييب  ) : (ك)ذم  ()
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َّٓ  َويَمَذا ًَمق َأَراَد َأْهُؾ ، هِبِؿ  ىَمْد ُيِيُّ  اًمٜمَّْٝمرِ   مَلْ جَيُز إِ
ِ
   إقَْمغَم َأْن ُيَْمٞمرُ٘مقا وَمَؿ اًمٜمَّْٝمِر ًمِٜمَْ٘مِؾ اعَم٤مء

ْٗمِؾ  ًُّ  .  (سمِِرَى َأْهِؾ اًم

 ذِم اًمٜمَّْٝمِر إَْرَض اعَمْٛمُٚمقيَم٦َم ًَمُف ) : اُدَتَقيلِّ ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ       
ِ
يَم٤مء َ ـَ اًمنمُّ إَِذا سَم٤مَع َواطِمٌد ُِم

ؾْمؿِ  ِٓ َيَتٜم٤َمَوًُمُف إـِْماَلُق ا َٓ ُف ُِمْٚمٌؽ ُُمٜمَْٗمِّمـٌؾ قَمـٜمُْف :  َٟمَّ ِٕ ٌَْٞمِع :  ُب ذِم اًم ْ            ، ُُمْٓمَٚمَ٘م٤ًم مَلْ َيْدظُمِؾ اًمنمر

اظِمَٚم٦ِم ومِٞمَٝم٤م َواخل٤َمِرضَم٦ِم قَمٜمَْٝم٤م  ا سمُِحُ٘مقىِمفَ  :وَم٢مِْن ىَم٤مَل            ، ْدظُمُؾ ؟ َوضْمَٝم٤مِن َي َهْؾ ،  اًمدَّ

٤م َأطَمُدمُهَ
َب ُيـَراُد ًمأِْلَْرِض َي  :   ْ َنَّ اًمنمر

ِٕ . ْدظُمُؾ : 

ْٟمِٗمَراَد سم٤ِمًمَٕمْ٘مِد َي َٓ : َواًمث٤َّميِن        ِٓ ٌَُؾ ا ِف َيْ٘م
ًِ َتِ٘مؾٌّ سمِٜمَْٗم ًْ ُف ُِمْٚمٌؽ ُُم َٟمَّ

ِٕ سم٤ِمًمتَّٜمِّْمٞمِص :  َّٓ ، ْدظُمُؾ إِ

ـَ اًمٜمَّْٝمِر َصحَّ  ٌَُف ُِم ٤ٌَمِب ذِم سَمْٞمعِ  ، اُدَتَقيِل يَمَذا ىَم٤مَل ،  (وَمَٚمقسَم٤مَع َٟمِّمٞم  َوؾَمٜمُْٗمِرُد وَمْرقَم٤ًم ذِم آظِمِر اًم

ِب  ْ                َأيِب َحـِقَػةَ / ب 119/ َوقِمٜمَْد  ،  َوَهَٙمَذا احلُْٙمُؿ ذِم إضَِم٤مَرِة إَْرضِ ، اًمنمر

ُب ذِم سَمْٞمعِ  ْ .  إَْرِض َيْدظُمُؾ اًمنمُّ

ِب إمَِم  ) : اُدَتَقيلِّ  ىَم٤مَل : َؾْرعٌ        ْ                         إَِذا َأَراَد َأْن َيٜمُْ٘مَؾ احلَؼَّ ذِم َٟمْٗمِس اًمنمر

هِ ]  ُِمْٚمِٙمِف ذِم اًمٜمَّْٝمرِ  ، [هَمػْمِ
ِ
٦ٌٍَم َأْو  َُمَع سَمَ٘م٤مء ٌَْٞمٍع َأْو ِه ْأظُمُذ اعَم٤مَء  َي  [اًمٜمَّْٝمُر : و َدىَم٦مٍ َص  ]سمِ

ـْ هَنٍْر يَمٌػٍِم  َنَّ اعَم٤مَء ًَمْٞمَس سمِِٛمْٚمٍؽ ًَمُف ، ُِم ِٕ جَيُقُز :  ٤مٌن ، َٓ ًَ ـْ : َوإِْن ىَم٤مَل إِْٟم اؾْمِؼ َأْريِض ُِم

                                                 

  .( 732-2/731 )  (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )  شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م(1)          

. واًمتتٛم٦م   (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (سمح٘مقىمف  ) : (ك)ذم  ()

      .(10/23): طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ  (6/296) سمدائع اًمّمٜم٤مئع (3)          

 . سمتٍمف يًػم  (733-2/732) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )  شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م(4)

. ، واعمث٧ٌم ُمـ اًمتتٛم٦م  (ُمقوع  ) : (ك)  ذم (5)
 

 . اًمتتٛم٦م، واعمث٧ٌم ُمـ  (أو سومف ذم اًمٜمٝمر  ) : (ك)  ذم (6)
 

 ٟم٘مؾ احلؼ ]

  ذم اًمنمب 

 [همػمه  إمم 
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سمَِؽ  ِذْ
ْز ذِم ُُمَ٘م٤مسَمَٚم٦م  ُف إَِذا مَل جَيُ َٟمَّ

ِٕ يِب مَلْ َيِّمحَّ :  ـْ ِذْ ؾَْمِ٘مَل َأْرَوَؽ ُِم
ِٕ ـْ هَنِْر يَمَذا   ُِم

ـْ هَمػْمِ اجِلٜمِْس  َٓ : سمِِٛمْ٘مَداٍر َُمْٕمُٚمقٍم ُِم ـْ ضِمٜمٍْس جَمُْٝمقٍل َأْومَم َأْن   .َيِّمحَّ  وَمُٛمَ٘م٤مسَمَٚمُتُف سمِِٕمَقٍض ُِم

طِ   ؾَمَ٘مك َأطَمُدمُه٤مًَمقَف        ْ  اؾْمَتَحؼَّ قَمَٚمْٞمِف  ،َواُْمَتٜمََع أظَمرُ   َأْرَض َص٤مطِمٌِِف قَمغَم َهَذا اًمنمَّ

ةِ  ُأضْمَرَة ُِمْثؾِ  ِط َٟمْٗمٍع حَيُّْمُؾ ًَمُف  :اعُمْجَرى ذِم شمِْٚمَؽ اعُمدَّ ُف اْٟمَتَٗمَع سمِِٛمْٚمِٙمِف قَمغَم َذْ َٟمَّ
ِٕ                       

 . اُدَتَقيلِّ ىَم٤مًَمُف ،  ( َومَلْ حَيُّْمْؾ ًَمفُ 

ـَ َوَرأْي٧ُم ذِم يُمُت٥ِم        َٓ جَيُقزُ  ةِ دِمَّ احَل ُف  َٟمَّفُ  ، َأٟمَّ ِٕ سمِِف :  ـْ ِذْ ٤َم َأظَمَذ ُِم
هُمْرَم عمِ َٓ   [َٓ  ]  َو

جَيُقزُ  َٓ ِب  ْ ِب سمَِٖمػِم اًمنمر ْ َنَّ سَمْٞمَع اًمنمر
ِٕ ِقيُزُه سَمْٞمَٕم٤ًم :  ُر دَمْ ِب َأْومَم  :ُيَ٘مدَّ ْ ُر ُي وَ ،  وَم٤ٌِمًمنمر ىَمدَّ

َٛم٦مً  ًْ ِقيُزُه ُُمَٝم٤مَي٠َمًة َوىِم دَمْ
َٛم٦مَ  :  ًْ َنَّ اعُمَٝم٤مَي٠َمَة َواًمِ٘م
َٓ ذِم اعُمْٗمَرِز  ِٕ ـُ ضَمْٕمُٚمُف ، ذِم اعُمَِم٤مِع  َٓ ُيْٛمِٙم َو

َب هَمػْمُ َُمْْمُٛمقٍن  ْ َنَّ اًمنمر
ِٕ ٤ٌَمٌح ، إىِْمَراَو٤ًم :  َنَّ اعَم٤مَء ُُم

ِٕ ـُ عم٤َِم َأظَمَذ :  َيْْمَٛم َٓ   .َو

ـَ        ـْ هَنِْري : وَمَرُوقَه٤م ذِم ىَمْقًمِفِ ةُ دِمَّ َواحَل ؾَْمِ٘مَٞمَؽ ُِم
ِٕ ـْ هَنِْرَك    َوَأْصَحاُبـَا ،اؾْمِ٘مٜمِل ُِم

يِب : ىَم٤مًُمقا  ـْ ِذْ ؾَْمِ٘مَٞمَؽ ُِم
ِٕ سمَِؽ  ـْ ِذْ ـْ هَنْرٍ ، ُِم ُٝماَم ُِم                                       ، َواطِمٍد  وَمَٚمَٕمٚمَّ

َئْمَٝمُر زِم َوضْمُٝمُف ، ُق احلُْٙمُؿ َأْو َٓ ؟ وَم٢مِنَّ إجَِي٤مَب إضُْمَرِة ُُمِْمِٙمٌؾ شَمرِ َهؾ َيْػ  َوًْمٜمَٜمُْٔمر َٓ ،  

٤ٌَمٍح ًَمْٞمَس رٍ يَم٤مَن اًمَٙماَلُم ذِم َٟمفْ  َوإِنْ  ِب   ُُم ْ َّٓ طَمؼُّ اًمنمر
٤م إِْن يَم٤مَن ذِم هَنٍْر مَمُْٚمقٍك ، هَلُؿ ومِٞمِف إِ َأُمَّ

ًة : َوىَمِد اؾْمَتْقمَم قَمَٚمٞمِف  .  وَمَٞمْٔمَٝمُر ُوضُمقُب إضُْمَرِة ُُمدَّ

                                                 

. واًمتتٛم٦م  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (وًمق  ) : (ك) ذم  ()

  .(6/296)سمدائع اًمّمٜم٤مئع : يٜمٔمر  (2)

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()
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 وَم٠َمَراَد آظَمُر  ،ٍر قَمٔمِٞمؿٍ َٟمفْ  ُِمـ اعَم٤مءَ  ومِٞمَٝم٤م إَِذا طَمَٗمَر هَنَْرًا َوَأضْمَرى ) : اُدَتَقيلِّ ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ       

ِٗمَر وَمْقىَمُف هَنَْرًا  ـَ اًمٜمَْٝمِر وَ َأْن حَيْ ِرَي ومِٞمِف اعَم٤مَء ُِم َٓ ،  جُيْ ِط َأْن  اَم جَيُقُز سمنَِمْ  نْ َيُيَّ سمِؿَ وَم٢مِٟمَّ

ٌِْؼ  ًَّ ٧ٌََم ًَمُف سم٤ِمًم َنَّ احلَْٗمَر ىَمْد صَم
ِٕ ٌَْٚمُف :  ِف قَمَٚمٞمِف يرِ وَمَٚمْٞمَس ًمِغَ : طَمَٗمَر ىَم .   (ِه إسِْمَٓم٤مُل طَم٘مر

اؾِِعلُّي ،  يَم٤مُِماَلً اُدَتَقيلِّ َذيَمَرُه  : َؾْرعٌ        ًا قَمغَم سَمْٕمِْمفِ  َوافرَّ  ،                                         ُُمْ٘مَتٍِمَ

٤م) ـُ ؾَمْ٘مُٞمَٝم٤م ُِمٜمُْف إُِمَّ ـَ اًمٜمَّْٝمِر َأْرٌض ُيْٛمِٙم ٦مِ   إَِذا يَم٤مَن سم٤ِمًمُ٘مْرِب ُِم  َأْو ُُمتَِّّمَٚم٦ٌم سم٠َِمْرٍض  ،قَمغَم احل٤َمومَّ

٦ِم  ةً ، قَمغَم احل٤َمومَّ ـَ اًمٜمَّْٝمِر إًَِمْٞمَٝم٤م وَم٢مِْن َرَأْيٜم٤َم ؾَم٤مىِمَٞم٦ًم َُم٤مدَّ ـَ اًمٜمَّْٝمِر  ،ُِم سَم٤ًم ُِم                ،  حُيَْٙمُؿ سم٠َِمنَّ هَل٤َم ِذْ

ـْ ُهـَٜم٤مَك ؾَمـ٤مىِمَٞم٦ٌم  ـْ هَنٍْرا، َوإِْن مَلْ َيُٙم ٌب ُِم وَم٢مِْن يَم٤مَن هَل٤َم ِذْ
 مَلْ جُيَْٕمؾ هل٤َم :آظَمرَ  

ـَ   ٌب ُِم ِذْ

ـْ هَل٤َم ، اًمٜمَّْٝمِر  يَؽ  َوإِْن مَلْ َيُٙم ٌَُٝم٤م َذِ ٌب آظَمُر يَم٤مَن َص٤مطِم َنَّ إَْرَض ًا ِذْ ِٕ َْهِؾ اًمٜمَّْٝمِر :  ِٕ  

َة  َراقَم٦مِ لِ اعُمَٕمدَّ ٍب  ًمزر ـْ ِذْ َتْٖمٜمِل قَم ًْ شَم َٓ ٌب آظَمرُ ،    وَمَدلَّ فَم٤مِهُر احل٤َمِل  ،َوًَمْٞمَس ًمأِْلَْرِض ِذْ

ـَ اًمٜمَّْٝمِر  هَب٤َم ُِم .   (قَمغَم َأنَّ ِذْ

َوطَمَقازَم اًمٜمَّْٝمِر ،    مَمُْٚمقيَم٦مٍ  ذِم َأمَج٦َمٍ بُّ إَِذا يَم٤مَن اًمٜمَّْٝمُر َيـٜمَْص  ) : اُدَتَقيلِّ ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ       

 ، وَمَقىَمَع اًمتَّٜم٤َمُزُع سَملْمَ َأْرسَم٤مِب إََرايِض  ، ةٌ مَمُْٚمقكَ  َأَراضٍ 
ِ
  ، َوَص٤مطِم٥ِم إمََج٦َِم ذِم اعَم٤مء

                                                 

  . (2/733) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م  (1)

. واًمتتٛم٦م  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (أو  ) : (ك)ذم  ()

  .(735-2/734) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م  (3)          

  . (6/238) اًمٕمزيز (4)          

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ذيؽ  ) : (ك)ذم  ()

  .  (2/735) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )  شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م(6)          

    [ .(16): اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (1/61)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر  ].           اًمِمجر اًمٙمثػُم اعمٚمتػُّ :  إمََج٦ُم (7)
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٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمٜمَّْٝمَر مَمُْؾ  َٟمَّ ِٕ ُؿ اًمـاَمُء سَمـلْمَ اًمـَجِٛمٞمِع :  ًَ َْهِٚمَٝم٤م ويـُْ٘م ِٕ   َٓ َف ، يَم٤ًم 
ِ
 خَيَْتصُّ سم٤ِمعَم٤مء

ٌَْٕمِض  ٌَْٕمُض ُدوَن اًم .  (اًم

ـُ  ،إَِذا َُمَٚمَؽ َأْرَو٤ًم َوَأَراَد ِزَراقَمَتَٝم٤م ) : اُدَتَقيلِّ ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ        َٓ َيَتَٛمٙمَّ    َو
ِ
ْقِق اعَم٤مء ًَ َٓ سمِ إِ

َٓ َيْٚمَزُُمفُ  ،ضَم٤مِرهِ  ذِم َأْرضِ  ِٗمَر هَنَْرًا قَمغَم َوضْمِف إَْرِض  ٠َمًَم٦َم ُيَخ وَ ، يِمٞمٜمُُف  شََمؿْ  سم٠َِمْن حَيْ ًْ اًمُِػ َُم

َٓ ُيَٕمٓمرُؾ قَمَٚمٞمِف َُمٜمَْٗمَٕم٦ًم سمَِقْوِع اجلُُذوِع قَمغَم احل٤َمِئِط  ُف  َٟمَّ
ِٕ ُف ُيْٛمِٙمٜمُُف َأْن َيٜمَْتِٗمَع ، اجلُُذوِع :  وَم٢مِٟمَّ

ْٓمِحِف  ًَ ٌَْؾ َذًمَِؽ ، َوَرْأُس اجِلْذِع قَمغَم احل٤َمِئِط ، سمِ ِٗمِر ، يَماَم يَم٤مَن َيٜمَْتِٗمُع سمِِف ىَم َوُهٜم٤َم إَِذا مَلْ حَيْ

َراقَم٦ِم  ـَ اًمزر ـُ ُِم َرت قَمَٚمْٞمِف ، اًمٜمَّْٝمَر َيَتَٛمٙمَّ . َوإَِذا طَمَٗمَر شَمَٕمذَّ

ه ِ        ذِم َأْرِض هَمػْمِ
ِ
٧َم إَْرِض ـَمِريَ٘م٤ًم ًمِْٚماَمء ِٗمَر حَتْ ٤م إَِذا َأَراَد َأْن حَيْ ، يٜمُُف كِ وَمَٝمؾ َيْٚمَزُُمُف شَمؿْ ، َأُمَّ

٤م] :َوضْمَٝم٤مِن  َٓ :  [َأطَمُدمُهَ َنَّ سَم٤مـمِٜمََٝم٤م ُِمْٚمُٙمُف يَمَٔم٤مِهِرَه٤م ،   ِٕ ِحٞمُح :                       ،َوُهَق اًمّمَّ

ُف َيْٚمَزُُمُف اًمتَّْٛمِٙملُم : عم٤َِم ُروَي : َوومِٞمِف َوضْمٌف  ـَ َخؾِقَػةَأنَّ   )) َأٟمَّ َحاَك ب  ؾَم٤مَق هَنَْرًا وَم٠َمَرادَ  افضَّ

ـِ َمْسَؾَؿةَ َأْن َيُٛمرَّ سمِِف ذِم َأْرٍض  ِد ب َُحؿَّ
  ُظَؿرَ إَُْمَر إمَِم  / أ 120/  وَمَروَمعَ  ، هُ  وَمَٛمٜمَعَ  دِ

                                                 

. واًمتتٛم٦م  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (وٓ  ) : (ك) ذم  ()

 .سمتٍمف  (794- 2/792) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )  شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م(2)

. واًمتتٛم٦م  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

، ؿمٝمد ُأطمدًا ،  وشمقذم ا اًمْمح٤مك سمـ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ قمدي سمـ يمٕم٥م إٟمّم٤مري  هق اًمّمح٤ميب()

:                     ( 922 – 2/921 )  اإلص٤مسم٦م:  (374)  آؾمتٞمٕم٤مب:يٜمٔمر ] .                  اآظمر ظمالوم٦م قمٛمر 

 [ . (2/466)أؾمد اًمٖم٤مسم٦م 

يٙمٜمك                               ، ا حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ظم٤مًمد سمـ قمدي إٟمّم٤مري  هق اًمّمح٤ميب()

 سمٞمٜمف وسملم أيب قمٌٞمدة ، وؿمٝمد اعمِم٤مهد سمدرًا وُم٤مسمٕمده٤م إٓ همزوة شمٌقك ص قمٌد اًمرمحـ ، آظمك رؾمقل اهلل اأب

 )  اإلص٤مسم٦م:   (658)  آؾمتٞمٕم٤مب: يٜمٔمر  ]  .هـ  46وم٢مٟمف ختٚمػ سم٢مذن رؾمقل اهلل أن ي٘مٞمؿ سم٤معمديٜم٦م ، شمقذم ؾمٜم٦م 

 [ . (85-4/83): أؾمد اًمٖم٤مسم٦م  (1794 -3/1792
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َك ؟ وَم٠مَ ُِمؿَّ مِلَ مَتْٜمَُع َأظَم٤مَك : وَمَ٘م٤مَل  َٓ َيُيُّ  َوًَمق :َواهللِ ًَمَٞمُٛمَرنَّ سمِِف :  ُظَؿرُ وَمَ٘م٤مَل  ، ىَب ا َيٜمَْٗمُٕمُف َو

.   (( قَمغَم سَمْٓمٜمَِؽ 

٠َمًَم٦مِ        ًْ ٠َمًَم٦ُم اجلُُذوِع  :َوَأْصُؾ اعَم ًْ ٦َم ،  َُم َّٓ َأنَّ ىِمّمَّ                 ، ( َٟم٤مدِ ْس  ُُمٜمَْ٘مٓمَِٕم٦ُم اإلِ ُظَؿرَ إِ

ـُ َمْسَؾَؿةَ  ظَم٤مًَمَٗمُف ُظَؿرَ سم٠َِمنَّ  )  :افَبْقَفِؼلُّي َوَأضَم٤مَب ،  اُدَتَقيلِّ َهَذا يَماَلُم  ُد ب   . ( حُمَؿَّ

٤مٍن  ) :  َؾْرعٌ        ًَ  ذِم هَنٍْر حَمُْٗمقٍر ذِم ُِمْٚمِؽ إِْٟم
ِ
وَم٠َمَراَد َص٤مطِم٥ُم ، إَِذا اؾْمَتَحؼَّ إضِْمَراَء اعَم٤مء

ًَمفُ  اًمٜمَّْٝمِر َأْن حُيَقر
ـَ إَْرِض   ِٗمُر ذِم ، إمَِم َُمْقِوٍع آظَمَر ُِم وَم٢مِْن يَم٤مَن حَيْ

ـْ   َٟم٤مطِمَٞم٦ٍم ِهَل َأسْمَٕمُد ُِم

٧َم اعَمْقِوعِ  ًمَِٙمقِن  :َأْرِوفِ  ًْ َل إًَِمْٞمِف ُُم قَّ ِذي حَتَ ، َأْن َيْزَداَد اعَم٤مُء إمَِم َأْرِوِف  ِصدُ َيْؼ َف  قْمؾٍ  اًمَّ

٤م : ؟ َوضْمَٝم٤مِن  وَمَٝمْؾ َيْٚمَزُُمُف مَتِْٙمٞمٜمُفُ  ـْ  : عم٤َِم ُيْرَوى َٟمَٕمؿ:  َأطَمُدمُهَ َل اَداِزيِنِّ قَم ُف يَم٤مَن  )):  حَيْ َأٟمَّ

ـِ َظْقٍف  ـِ ب مْحَ ِه هَنٌْر ِئ  ذِم طَم٤مفَِعْبِد افرَّ ـِ وَم٠َمَراَد ، ِط ضَمدر مْحَ ًَمُف إمَِم َٟم٤مطِمَٞم٦ٍم َظْبُد افرَّ  َأْن حُيَقر

                                                 

،  (2173) ،يمت٤مب إىمْمٞم٦م ، سم٤مب اًم٘مْم٤مء ذم اعمرومؼ ، ح  ( 291 /2 ) أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ()

                سم٤مب ُمـ ىم٣م ومٞمام سملم اًمٜم٤مس، يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ، ( 6/259 )  اًمٙمؼمى ذم اًمًٜمـ اًمٌٞمٝم٘ملوأظمرضمف

 . (11882 ) ، ح سمام ومٞمف صالطمٝمؿ ودومع اًمير قمٜمٝمؿ قمغم آضمتٝم٤مد

. هذا ُمرؾمؾ  : ( 6/259) اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ذم ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ()

 . ( 6/259 )  اًمًٜمـ اًمٙمؼمى: يٜمٔمر ()

  .  (797-2/795) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م )  شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م(4)

. واًمتتٛم٦م  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (إرض  ) : (ك)  ذم () 

 . اًمتتٛم٦م، واعمث٧ٌم ُمـ  (ُمًت٘ماًل  ) : (ك)ذم   (6)          
 

أراد حتقيؾ اًمٜمٝمر إمم سم٘مٕم٦ٍم هل              إذا :  هلماًمقج (796-2/795)طمٙمك اإلُم٤مم اعمتقزم :  شمٜمٌٞمٌف (7)

ومال يٚمزُمف متٙمٞمٜمف : ٕٟمف  ): أىمرب إمم أروف ُمـ اعمقوع اًمذي ومٞمف اًمٜمٝمر ، أُم٤م اعم٠ًمًم٦م اعمذيمقرة وم٘مد ىم٤مل 

   .(ي٠مظمذ ُمـ ُمٚمٙمف زي٤مدًة 

 حتقيؾ  ]

 جمرى

 إمم   اعم٤مء

ُمقوع  

 [ آظمر
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ـَ احل٤َمِئِط  ـِ وَمَروَمَع ، ِهَل َأىْمَرُب إمَِم َأْرِوِف وَمَٛمٜمََٕمُف ُِمٜمُْف ، ُأظْمَرى ُِم مْحَ    إَُْمَر إمَِم َظْبُد افرَّ

 .  ((  وَمَٛمرَّ سمِفِ  ، َأْن َيُٛمرَّ سمِفِ ُظَؿرُ وَمَ٘م٣َم  ، ُظَؿرَ 

ِحقُح        َٓ َيْٚمَزُُمُف اًمتَّْٛمِٙملمُ َوافصَّ ُف  ٌُْ٘مَٕم٦مَ   َأٟمَّ َنَّ اًم
ِٕ َل اًمٜمَّْٝمَر إًَِمْٞمَٝم٤م  ُِمٜمُْف :  تِل ُيِريُد َأْن حُيَقر اًمَّ

طََمٍد ومِٞمَٝم٤م  ظَم٤مًمُِص ُِمْٚمِٙمفِ  ِٕ طَمؼَّ  ٤منٍ ، َٓ ًَ ـْ إِْٟم ـْ ضِمٜمِْس  ،وَمَّم٤مَر يَماَم ًَمْق سَم٤مَع ُِمْٚمَٙم٤ًم ُِم  َوقِمٜمَْدُه ُِم

٤ٌَمِئعِ ، اعَمٌِٞمِع َُم٤م ُهَق ُدْوَٟمُف  ي ًمِٚم ْؿ إِ  :وَمَ٘م٤مَل اعُمِْمؽَمِ َٓ َيْٚمَزُُمُف اإِلضَم٤مسَم٦ُم  : إَْدَونَ ًمَِؽ  ذَ زمَّ  ؾَمٚمر   ،

٦ُم  ـِ َوىِمّمَّ مْحَ .   ُُمٜمَْ٘مٓمِعٌ   إؾِْمٜم٤َمُدَه٤مَظْبِدافرَّ

ؾْمتِْٓمَراَق ذِم ُِمْٚمِؽ إِ        ِٓ ًَمُف  ،ؾَم٤مٍن ذِم سُمْ٘مَٕم٦ٍم ُُمَٕمٞمَّٜم٦َمٍ نْ َوقَمغَم َهَذا ًَمِقاؾْمَتَحؼَّ ا  وَم٠َمَراَد َأْن حُيَقر

.   ( وَم٤محلُْٙمُؿ يَماَم َذيَمْرَٟم٤م  ،إمَِم سُمْ٘مَٕم٦ٍم ُأظْمَرى

 ُِمٜمْفُ  ) :  َؾْرعٌ       
ِ
اء َ ٤مٍن سم٤ِمًمنمر ًَ َت٤مِن إِْٟم ًْ ـْ يَم٤مَن َُم٤مًمُِٙمَٝم٤م قَمغَم  ،َُمَٚمَؽ ؿَمَجَرًة ذِم سُم  َأْو مِمَّ

ْٟمِٗمَراِد  ِٓ َتْٓمِرَق َأْرَوُف سمَِ٘مْدِر احل٤َمضَم٦ِم : ا ًْ ـْ ، وَمَٚمُف َأْن َي ِد إًَِمٞمِف ُِم دُّ َ                       َوُيْٙمَرُه إيِْمَث٤مُر اًمؽمَّ

ُر سم٤ِمؾْمتِْٓمَراىِمفِ ْل وَمَٚمق يَم٤مَن َص٤مطِم٥ُم املِ  ، ضٍ هَمرَ هَمػْمِ  ٌَْٞمَع َأْو ىَمْٚمَع  ،ِك َيَتَيَّ  وَمَٓمَٚم٥َم ُِمٜمُْف اًم

َجَرةِ  . َيْٚمَزُْمُف   مَلْ  اًمِمَّ

ـَ نَ   يَم٤مَن ًَمفُ  َشُؿَرةَ  َأنَّ )) َي  عم٤َِم ُروِ  : َأنَّ ًَمُف اًمَ٘مْٚمعَ  :َوومِٞمِف َوضْمفٌ        ظْمٌؾ ذِم طَم٤مِئِط َرضُمٍؾ ُِم

ضُمِؾ َأْهُٚمُف إَْكَصارِ                      ،  َيْدظُمُؾ إمَِم َٟمْخِٚمِف وَمَٞمَت٠َمذَّى سمِِف َشُؿَرةُ َويَم٤مَن ،  َوَُمَع اًمرَّ

                                                 

،  يمت٤مب إىمْمٞم٦م ، سم٤مب  اًم٘مْم٤مء ذم اعمرومؼ ،                        ( 291 /2)أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م   ()

  سم٤مب ُمـ ، يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات  ، ( 9/36 ) أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر، و (2174 )ح 

 . (12265 ) ، ح ىم٣م ومٞمام سملم اًمٜم٤مس عم٤م ومٞمف صالطمٝمؿ ودومع اًمير قمٜمٝمؿ قمغم آضمتٝم٤مد

 . ( 9/36) ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر :  يٜمٔمر ()        

  . (799-2/797) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ) شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م (3)

. واًمتتٛم٦م  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (قمقض  ) : (ك)ذم  ()        

يمٜم٧م همالُم٤ًم قمغم :       اىم٤مل ، ًمٞمامن، يٙمٜمك أسم٤م سااريزؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب سمـ هالل اًمػ  هق اًمّمح٤ميب()        
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ِلر مموَمَج٤مَء إِ  هُ  ص اًمٜمٌَّ ِلُّ  ،وَم٠َمظْمؼَمَ وَمَٓمَٚم٥َم َأْن ُيٜم٤َمىِمَٚمُف   ،ى َأْن َيٌِٞمَٕمُف وَم٠َمَب ص وَمَٓمَٚم٥َم ُِمٜمُْف اًمٜمٌَّ

ٌُفُ : ص ىَم٤مَل َف ،  وَم٠َمسَمك ِل  ، زِم َوًَمَؽ يَمَذا وَم٠َمسَمك هَتَ َوىَمـ٤مَل ،  َأْٟم٧َم ُُمَْم٤مرٌّ   :صوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ

َح٤مِح   ،((اِذَه٥ْم وَم٤مىْمَٓمْع َٟمْخَٚمُف  : فِْ َْكَصـاِريِّ  ٧ٌُْم ذِم اًمـّمر َّٓ َأنَّ َهَذا احلَِدي٨َم مَلْ َيْث  . (إِ

ـِ َأيِب َداُودَ ُهَق ذِم : ىُمْٚم٧ُم        ـْ طَمِدي٨ِم  ُشـَ ـِ َظعٍّي  َأيِب َجْعَػرَ  ُِم د ب ، َشُؿَرَة   َظـ حُمَؿَّ

  . َشُؿَرةَ مَلْ َيْٚمَؼ  َوَأُبق َجْعَػرَ 

ؼَمُ قَمَٚمٞمِف  ) : افَبْقَفِؼلُّي ىَم٤مَل        َٓ جُيْ ُف  َوَذيَمَر ،  (َوىَمْد ُرِوَي ذِم ُُمَٕم٤مَرَوتِِف َُم٤مَدلَّ قَمغَم َأٟمَّ

ـْ  ،طَمِديَثلْمِ  اَر  )) َوَأضَم٤مَب قَم َٓ رِضَ َر َو ُف ُُمْرؾَمٌؾ   ((َٓ رَضَ يَم٦مٌ  ،سم٠َِمٟمَّ ًَمُتُف ُُمِْمؽَمَ َٓ          ،    َوِد

٠َمًَم٦َم ، إَِذا يَم٤مَن ىَمْد َأقَم٤مَر إَْرَض ُِمٜمُْف طَمتَّك سَمٜمَك َأْو هَمَرَس  ) : اُدَتَقيلِّ ىَم٤مَل  ًْ وَمَ٘مْد َذيَمْرَٟم٤م اعَم

٦ِم  .   (ذِم اًمَٕم٤مِريَّ

                                                                                                                                               

 )  آؾمتٞمٕم٤مب:يٜمٔمر  ] .  هـ 58وشمقذم هب٤م ؾمٜم٦م ومٙمٜم٧م أطمٗمظ قمٜمف ، ؾمٙمـ اًمٌٍمة ،  صقمٝمد رؾمقل اهلل 

 [ .  ( 377 – 2/376 ) أؾمد اًمٖم٤مسم٦م:  ( 1/767 )  اإلص٤مسم٦م:  (337

 ذم اًمًٜمـ أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل، و  (3636 ) ، ح  أسمقاب ُمـ اًم٘مْم٤مء ، يمت٤مب إىمْمٞم٦م ، ( 3/315) ()

 سم٤مب ُمـ ىم٣م ومٞمام سملم اًمٜم٤مس سمام ومٞمف صالطمٝمؿ ودومع اًمير  ، يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات،  (  6/260 )اًمٙمؼمى 

 . (3636)، ح  (653-652)، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم ؾمٜمـ أيب داود  (11883 ) ، ح قمٜمٝمؿ قمغم آضمتٝم٤مد

٥م سم٤مًم٤ٌمىمر ،  ، هق حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ، يٙمٜمك أسم٤م ضمٕمٗمر()                  وًُم٘مر

 .    [( 2/279 ) اًمٙم٤مؿمػ:  ( 879 )  شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م:يٜمٔمر  ] .   هـ 118صم٘م٦ٌم وم٤موٌؾ ، شمقذم ؾمٜم٦م 

 . ( 6/260 )  اًمٙمؼمى ؾمٜمـ ذم ال()

،  (2171)، يمت٤مب إىمْمٞم٦م ، سم٤مب اًم٘مْم٤مء ذم اعمرومؼ ، ح  (2/290)أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م  ()

 ،                            سم٤مب ُمـ سمٜمك ذم طم٘مف ُم٤ميي سمج٤مره،يمت٤مب إطمٙم٤مم  ،  ( 4/27 ) ذم ؾمٜمٜمف أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمفو

  . (2340)، ح  (400)، وصححف إًم٤ٌمين ذم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف  ( 2340 )ح 

 . (2/799) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م)شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م  ()
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ٌََٝم٤م)  : َؾْرعٌ       
٤ٌَمَع ضَمَقاٟمِ ارِ  ، َُمَٚمَؽ َأْرَو٤ًم وَم ٌَْ٘مك سَمْٞمَت٤ًم ذِم اًمدَّ ط ًَمُف  ، َواؾْمَت  َومَلْ َيِْمؽَمِ

ٌَْٞمِع  ، ـَمِريَ٘م٤مً  ٦ُم اًم ظُمقَل إمَِم ُِمْٚمِؽ ،  وَم٤معَمْذَه٥ُم ِصحَّ مَل جَي٥ِْم قَمغَم َص٤مطِم٥ِم  ] هِ وَمَٚمقَأَراَد اًمدُّ

اِر مَتِٙمٞمٜمُفُ  ـْ شَمَرَك اًمٜمَّظَ  ،  [اًمدَّ ِف وَمَٚمْٞمَس رَ َوَُم ًِ هِ   ًمِٜمَْٗم   .( ُُمَراقَم٤مشُمفُ  ًمَِٖمػْمِ

يَم٦ُم إَِذا  ) :  َؾْرعٌ        ٤م  ، اَرت َواْٟمَ٘مَٓمَع اعَم٤مءُ اْٟمفَ اًمَ٘مٜم٤َمُة َأِو اًمٌِْئُر اعُمِْمؽَمَ ، َوَأقَم٤مَدَه٤م َأطَمُدمُهَ

يَم٤ًم  .  (قَم٤مَد اعَم٤مُء ُُمِْمؽَمَ

ٌََس اعَم٤مَء ذِم ُِمْٚمِٙمِف َوخَيَِْمك):   َؾْرعٌ                        ،َأْن شَمٜمَْتنِمَ اًمٜمََّداَوُة إمَِم طِمٞمَٓم٤مِن ضَم٤مِرهِ  طَم

٤مِر ، إِْن يَم٤مَن اعَم٤مُء َيتَِّّمُؾ سم٤ِمحل٤َمِئِط ُُمٜمَِع  اِد َواًمَ٘مّمَّ َّٓ وَمَقضْمَٝم٤مِن يَمَدقر احلَدَّ .   (َوإِ

ـْ ضِمٜمِْس  )  : َؾْرعٌ        َح٤مِري َُمْٕمِدٌن ُِم ٤ٌَمِل َأْو سَمْٕمِض اًمّمَّ إَِذا فَمَٝمَر ذِم سَمْٕمِض اجِل

  ،ُصٜمِْع َأطَمدٍ ِب َٓ  ] اًمٔم٤َّمِهَرةِ / ب 120/ اعَمَٕم٤مِدِن 
ٍ
ـْ هَمػْمِ إطِْمَٞم٤مء ٤مٌن ُِم ًَ   ، َوَأفْمَٝمَرُه إِْٟم

ٌََؼ   قَمغَم َُم٤مؾَم
ِ
ٌََؼ إًَِمٞمِف يَم٤مَن َأْومَم :   [ وَمُحْٙمُٛمُف طُمْٙمُؿ اعَم٤مء ـْ ؾَم ـْ ، وَمَٛم َوإِِن اْزَدطَمَؿ مَج٤َمقَم٦ٌم ُِم

ٌٍْؼ  ـَ ، َوَو٤مَق قَمَٚمْٞمِٝمؿ ، هَمػْمِ ؾَم ُم سم٤ِمًمُ٘مْرقَم٦ِم  اَدْذَهِب وَم٤معَمِْمُٝمقُر ُِم ُف ُيَ٘مدَّ      :َوىِمٞمَؾ ،  َأٟمَّ

٦ِم  ِقيَّ ًَّ ُؿ اإِلَُم٤مُم سَمْٞمٜمَُٝمؿ سم٤ِمًم
ًِ .   (َيْ٘م

                                                 

  . (800-2/799) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م )ة  شمتٛم٦م اإلسم٤من(1)

 .، واعمث٧ٌم ُمـ اًمتتٛم٦م ( ومٚمٞمس ًمف ( : ) ك)ذم  (2)

  .  (2/809) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م )  شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م(3)

  .    سمتٍمف(2/814) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م )ة  شمتٛم٦م اإلسم٤من(4)          

  .(824-2/823) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م )  شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م(5)          

. واًمتتٛم٦م  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

أن اإلُم٤مم ي٘مدم ُمـ يراه                : ، وذيمروا وضمٝم٤ًم صم٤مًمث٤ًم  (7/488): اًمٌٞم٤من  (6/229) اًمٕمزيز () 

. أطمقج وأطمؼ 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ـْ سماَِلِد اًمُٙمْٗمرِ  ) :  ْرعٌ       َف             :  اُدَتَقيلِّ  ىَم٤مَل ، ا َُمْٕمِدٌن هَ  َوذِم  ،وَمَتَح اإِلَُم٤مُم َٟم٤مطِمَٞم٦ًم ُِم

ـْ َأُْماَليِمِٝمؿ وَمِٝمَل ُِمْٚمُؽ اًمَٖم٤مٟمِٛملْمَ  وهَن٤َم ُِم ٌَْؾ اًمَٗمْتِح َيُٕمدُّ                         َوإِْن يَم٤مُٟمقا ، إِْن يَم٤مُٟمقا ىَم

اَم يَم٤منَ  [مَل َيَتَٛمٚمَُّٙمقَه٤م ] ـْ َيِّمُؾ إًَِمْٞمَٝم٤م ُذ  َي٠ْمُخ   َوإِٟمَّ هَب٤َم َُم َومَلْ ُيْٕمَٚمؿ َأنَّ طَم٤مومَِرَه٤م ىَمَّمَد  : ِذْ

َٕمُؾ  َٓ وَماَل جُيْ ِٚمٛملمَ  ، هَمٜمِٞمَٛم٦ًم اًمتََّٛمٚمَُّؽ َأْو ًْ ـَ اعُم ٌََؼ إًَِمْٞمَٝم٤م َرضُمٌؾ ُِم                    ،وَمَٚمق ؾَم

ٌَْٕمِض اًمٜم٤َّمِس وَمَثاَلصَم٦ُم َأىْمَقالٍ 
.  ( َأوَأىْمَٓمَٕمُف اإِلَُم٤مُم ًمِ

َم اًمَٙماَلُم ومِٞمَٝم٤م : ىُمْٚم٧ُم        ٌَٜمِل َوَهِذهِ  ):  ُهٜم٤َم اُدَتَقيلِّ ىَم٤مَل ، ىَمْد شَمَ٘مدَّ قَمغَم  إىَْمَقاُل شَمٜمْ

َٓ مُتَْٚمُؽ  إَْرُض  :  وَم٢مِْن ىُمْٚمٜم٤َم:َأْصَٚملِم  تِل ضَمَرْت قَمَٚمٞمَٝم٤م قِماَمَرُة اجل٤َمِهِٚمٞم٦ِم   وَمَٝمِذِه اعَمَٕم٤مِدُن  :اًمَّ

وَمَتُٙمقُن يَمَٛمْٕمِدٍن ، إََرايِض مُتَْٚمُؽ  شمِْٚمَؽ : َوإِْن ىُمْٚمٜم٤َم ، قُمِٛمَؾ قَمَٚمْٞمَٝم٤م ذِم اجل٤َمِهِٚمٞم٦َِّم وَماَل مُتَْٚمُؽ 

 .   ( َوىَمْد َذيَمْرَٟم٤مهُ ، طَمَٗمَرُه ذِم َُمَقاٍت 

ٌَْٕمِض اًمٜم٤َّمسِ أَ  ) :  ْرعٌ       َف 
َأْو طَمِِمٞمَش َٟم٤مطِمَٞم٦ٍم مَلْ َيُٙمـ ًَمُف طَمَٓم٥َم َأمَج٦َمٍ  ىْمَٓمَع اإِلَُم٤مُم ًمِ

٤مٌن قَمغَم َٟم٤مطِمَٞم٦ٍم ، َويَمَذا إَِذا َأىْمَٓمَٕمُف َصْٞمَد َٟم٤مطِمَٞم٦ٍم َأو ؾَمَٛمَؽ هَنٍْر ، طُمْٙمٌؿ  ًَ َر إِْٟم َويَمَذا ًَمق حَتَجَّ

طُمْٙمَؿ ًَمُف ،  َأْو َي٠ْمظُمَذ َصْٞمَدَه٤م  ، َأْو حَيَْتشَّ  ،ًمَِٞمْحَتٓم٥َِم  َٓ ٌََؼ إًَِمْٞمِف وَمُٝمَق ، يَمؾُّ َذًمَِؽ  ـْ ؾَم َوَُم

.   يَم٤معَمَٕم٤مِدِن اًمٔم٤َّمِهَرِة ( َأطَمؼُّ سمِفِ 

                                                 

    .(2/834) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  ) شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م (1) 

. واًمتتٛم٦م  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ٓيتٛمٚمٙمقن  ) : (ك) ذم  () 

. واًمتتٛم٦م  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (قمٜمف  ) : (ك) ذم  () 

أن احلٙمؿ ومٞمٝم٤م يم٤محلٙمؿ ذم اعمٕم٤مدن : أطمده٤م ( : ) رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م   )(2/834)ىم٤مل اعمتقزم ذم اًمتتٛم٦م  (4)          

أٟمف ٓيٛمٚمؽ : وًمٙمٜمف أطمؼ سمف ُم٤مدام قم٤مُماًل قمٚمٞمف : وٓدمقز : أٟمف يٛمٚمٙمٝم٤م ، واًمث٤مًم٨م : اًمٔم٤مهرة ، اًمث٤مين 

   .(ُمٜم٤مزقمتف

  . (2/835) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م )  شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م(5)

  .(836-2/835) (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م )شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م  (6) 
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ـُ ىَم٤مَل  : َؾْرعٌ        بَّاغِ  اب                    ، إَِذا يَم٤مَن اًمٜمَّْٝمُر مَمُْٚمقيَم٤ًم وَم٠َمطْمَٞم٤م َرضُمٌؾ َأْرَو٤ًم سمُِ٘مْرسمِفِ : افصَّ

ـْ َهَذا اًمٜمَّْٝمرِ  َٕمَؾ هَل٤َم ؾَم٤مىِمَٞم٦ًم ُِم ٤مىِمَٞم٦ِم  :  مَلْ َيُٙمـ ًَمُف  :َوَأَراَد َأْن جَيْ ًَّ ِرُق طَمِريَؿ اًم ُف خَيْ َٟمَّ
ِٕ ،         

ِه ، ِه يرِ َوِهَل ُِمْٚمٌؽ ًمِغَ  َٓ   :َأْو ًَمُف َوًمَِٖمػْمِ َنَّ َهِذِه إَْرَض  ِٕ  وَم٢مِْن َأَراَد َواطِمدٌ ، َب هَل٤َم ِذْ َو

 َأْو َأضْمٜمٌٌَِل َأْن َيٜمِّْم٥َم قَمغَم َُمرر 
ِ
يَم٤مء َ ـَ اًمنمُّ َنَّ طَمِريؿَ  ُِم ِٕ             َهَذا اًمٜمَّْٝمِر َرطم٤ًم مَلْ َيُٙمـ ًَمُف : 

. م اًمٜمَّْٝمِر مَمُْٚمقٌك جِلاََمقَمتِفِ 

َوإِْن َأَراَد َواطِمٌد ، وَم٠َمَراَد َأْن َيٜمِّْم٥َم قَمَٚمْٞمَٝم٤م َرطَمًك ضَم٤مَز ، وَمَٚمقيَم٤مَن ًمَِقاطِمٍد ُِمٜمُْٝمؿ ؾَم٤مىِمَٞم٦ٌم       

٤ٌَّمَرًة َوِهل َٕمَؾ قَمغَم َهَذا اًمٜمَّْٝمِر قَم ٦ٌٌَم مُتَدُّ قَمغَم اًمٜمَّْٝمِر وَمَٞمْٕمؼُمُ ومِٞمَٝم٤م اعَم٤مءُ  :َأْن جَيْ ـْ ًَمُف  : ظَمَِم .  مَلْ َيُٙم

طَمِريَؿ ًمِٚمٜمَّْٝمِر  َحـِقَػةَ  َأيِب قَمـ  : َؾْرعٌ        َٓ دٍ َوقَمـ ،   ،  ًَمُف طَمِريٌؿ  َأيِب ُيقُشَػ َوحُمَؿَّ

ٌُٜم٤َم ـُ ِمْكَ َوَرَأْي٧ُم ذِم ِدَي٤مِر  ،  َوُهَق َُمْذَه ُٙم ًْ ـْ َي  َُم
ِ
ـَ اًمُٗمَ٘مَٝم٤مء تِل قَمغَم   ُِم اًمَٕماَمِئَر اًمَّ

َٓ جَيُقُز إطِْمَٞم٤مؤَه٤م : َوَيُ٘مقُل ، طَم٤موم٤َّمِت اًمٜمرٞمِؾ  ُف  ٧ْم ، إِٟمَّ ٌَْٚمَقى ذِم مَجِٞمعِ  َوَهَذا قَمٛمَّ    سمِِف اًم

ٌُْٚمَداِن  ٤َم ُوِوَٕم٧م سمَِحٍؼ ، اًم طْمتاَِمِل َأهنَّ
ِٓ َه٤م :  ُ َٓ ُٟمَٖمػمر ٦ِم هَنٍْر   ، َوإَِذا َرَأْيٜم٤َم قِماَمَرًة قَمغَم طَم٤مومَّ

 َوومِٞماَم قُمِرَف طَم٤مًُمُف 
ِ
سْمتَِداء ِٓ اَم اًمَٙماَلُم ذِم ا . َوإِٟمَّ

      َويَمَرْوهُت٤م إَِذا  ،يَمَرْي٧ُم : ُيَ٘م٤مُل ، َوطَمْٗمُرَه٤م  شَمٜمِْ٘مَٞمُتَٝم٤م:  إهَْن٤َمُر  ْرُي َوكَ  : َؾائَِدةٌ       

  َوُهَق سمَِٗمْتَح ِ اًمَٙم٤مِف َوؾُمُٙمقنِ  ،  طَمَٗمْرهُت٤َم
ِ
اء ْٗمَٔم٦ُم َوىَمَٕم٧ْم ذِم يَماَلِم ، اًمرَّ                       َوَهِذِه اًمٚمَّ

َباغِ  ـِ افصَّ . ٌة  يَمثػِمَ احَلـَِػقَّةِ َوِهَل ذِم يُمُت٥ِم  ، اب

                                                 

 . (6/299): سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (241 /6 ) شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ (1)

 . (6/299) سمدائع اًمّمٜم٤مئع : (6/241 ) شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ (2)          

   .وُم٤مسمٕمده٤م   (188) شم٘مدم ص (3)

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ويمذا  ) : (ك)ذم  ()

. ( 785): اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  (13/59)ًم٤ًمن اًمٕمرب :  يٜمٔمر () 
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ِب  : َؾْرعٌ        ْ ـْ يَماَلِم ، ذِم سَمْٞمِع اًمنمر َم ُِم َتِ٘مؾٌّ ِب اُدَتَقيلِّ شَمَ٘مدَّ ًْ ُف ُِمْٚمٌؽ ُُم ٌَُؾ نَ  َأٟمَّ ِف َيْ٘م
ًِ وْم

ْٟمِٗمَراَد سم٤ِمًمَٕمْ٘مِد  ِٓ ُف ًَمق سَم٤مَع ، ا ٌَُف َوشَمْٕمِٚمٞمُٚمُف سم٠َِمٟمَّ ـَ اًمٜمَّْٝمِر َصحَّ َٟمِّمْٞم   وَم٢مِْن َأَراَد سم٤ِمًمٜمَِّّمٞم٥ِم ،  ُِم

ـَ اًمٜمَّْٝمِرطَمْٞم٨ُم َيُٙمقُن اًمٜمَّْٝمُر مَمُْٚمقيَم٤ًم وَمَّمِحٞمٌح  ِٛمَٞمُتُف َذًمَِؽ اجلُْزَء ، ضُمْزَءًا ؿَم٤مِئَٕم٤ًم ُِم ًْ َوشَم

سَم٤ًم سَمِٕمٞمٌد  ٤مِئَع ِذْ . اًمِمَّ

ِب       ْ ـَ اًمنمر   : َواعَمْٗمُٝمقُم ُِم
ِ
ـَ اعَم٤مء   ائ  ەئ  ەئ  وئ  ڇ :ىَم٤مَل اهللُ شَمَٕم٤ممَم  ،   َٟمِّمٞم٥ٌم ُِم

٤ٌَمٌح ،   ڇوئ    ۇئ ُف ُُم َٟمَّ
ِٕ َٓ َيِّمحُّ سَمْٞمُٕمُف :   

ِ
ـَ اعَم٤مء                     :َوَذًمَِؽ اًمٜمَِّّمٞم٥ُم ُِم

ُف هَمػْمُ َُمْرِئلٍّ  َٟمَّ
ِٕ رٍ  َو ُُمَ٘مدَّ َٓ ُف هَمػْمُ َُمْقضُمقٍد ،  َو َوُيْٓمَٚمُؼ قَمغَم اؾْمتِْحَ٘مـ٤مِق َذًمَِؽ  ،َوًَمَٕمٚمَّ

ُز سَمْٞمَع اًمُح ، ُهَق طَمٌؼ َُمْٕمُٚمقٌم :  ُيَ٘م٤مُل َف ، اًمـٜمَِّّمٞم٥ِم  َٓ جُيَقر ـْ                                وِق ُق وَمِٕمٜمَْد َُم

َٓ :  - اجُلْؿُفقرُ ُم هُ وَ  - ُزوا سَمْٞمَع َهَذا اًمَّالِئُؼ هِبِؿ َأْن     .جُيَقر

ِرَوَُم٤م ذِم َُمْٕمٜم٤َمهُ   اًمَ٘م٤مِئِؾ سمَِتْجِقيِز سَمْٞمِع طَمؼر إِْشَحاَق  َأيِب َوقِمٜمَْد        مَتُِؾ َأْن جَيُقَز َيْح   ،اًمتََّحجُّ

ٌَْٞمعِ ، سَمْٞمُع َهَذا احلَؼر  ـْ طُمُ٘مقىِمَٝم٤م ،  وَم٢مِْن سَم٤مَع إَْرَض  ،َهَذا إَِذا َأوْمَرَدُه سم٤ِمًم  / أ 121/ َوُهَق ُِم

َم  :َوَٟمصَّ قَمَٚمٞمفِ  ِب سم٠َِميْمَثَر احَلـَِػقَّةُ َوىَمْد شَمَٙمٚمََّٛم٧ِم ، سماَِل ظِماَلٍف :  َدظَمَؾ يَماَم شَمَ٘مدَّ ْ              ذِم اًمنمر

َؿ سمِفِ  .  ُهٜم٤َم ىَم٤مًُمقُه َُم٤م  وَمَرَأْي٧ُم َأْن َأْٟمُ٘مَؾ سَمْٕمَض ، َأْصَحـ٤مسُمٜمَـ٤م  مِم٤َم شَمَٙمٚمَّ

                                                 

   .(387)شم٘مدم ص  (1)          

 .  (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ٟمٗمًف  ) : (ك)ذم  ()

 . (م)يمٚمٛم٦م همػم واوح٦م ، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك) ذم (3)  
 

  .(253)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  : (8/45)ًم٤ًمن اًمٕمرب :  يٜمٔمر (4)          

  . (155)آي٦م  :اًمِمٕمراء  (5)          

     .(12/433) : اعمحٞمط اًمؼمه٤مين  (6/430)شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ :  يٜمٔمر (6)

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ُم٤مٟم٘مٚمقه  ) : (ك) ذم ()

 سمٞمع  ]

 [اًمنمب 
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َٓ إضَِم٤مَرشُمُف : ًُمقا اَق         ِب َو ْ جَيُقُز سَمْٞمُع اًمنمر                     ، َوُيقَرُث َوُيْٛمَٚمُؽ سم٤ِمًمَقِصٞم٦َِّم ، َٓ

َٓ َيّْمُٚمُح َصَداىَم٤ًم  ٌَٞمِٕمِف َو َٓ شَمِّمحُّ اًمَقِصَٞم٦ُم سمِ َٓ قِمَقَض ظُمْٚمٍع ، َو ـْ ، َو ُصْٚمَح٤ًم قَم َٓ َو

َٓ قِمَقَض يِمَت٤مسَم٦ٍم ، ىِمَّم٤مٍص  َوَيِّمحُّ َأْن ُيقيِصَ سم٠َِمنْ ، َو
َ٘مك سمِِف َأْرُض وَماَلٍن ؾَمٜم٦ًَم   ًْ          شُم

ٌََٝمَٝم٤م  . َواظْمَتَٚمُٗمقا ذِم َُمْٕمِروَم٦ِم ىِمٞمَٛمتِِف ، َوَُم٤م َأؿْم

ُب َصَدَق : َوإِْن ىَم٤مَل         ْ ِب ،  وَمُٝمَق سَم٤مـمٌِؾ ةٌ إِْن وَمَٕمْٚم٧َم يَمَذا وَمَٝمَذا اًمنمر ْ قَمك سم٤ِمًمنمر َوًَمِق ادَّ

ٌَلمر  ُُمْٓمَٚمَ٘م٤مً  َومَل ُي
قْمَقى ىِمَٞم٤مؾَم٤ًم   َٛمِع اًمدَّ ًْ ـْ إِْرٍث َأو َوِصٞم٦ٍَّم مَلْ شُم ُف قَم َٛمُؾ قَمغَم :َأٟمَّ اَم حُتْ ٤َم إِٟمَّ هَنَّ

ِٕ   

ِب سَم٤مـمٌِؾ ، اًمتَّْٛمِٚمٞمِؽ  ْ ٤مَٟم٤ًم ، َومَتِْٚمٞمُؽ اًمنمر ًَ َٛمُع اؾْمتِْح ًْ ـْ يَماَلِم . َوشُم اْٟمَتَٝمك َُم٤م َأَرْدُت َٟمْ٘مَٚمُف ُِم

ـَ  ةِ دِمَّ احَل
() . 

خُي٤َمًمُِٗمقهَنُؿ       َٓ قْمَقى ، َذًمَِؽ  ذِم  َواًمٔم٤َّمِهُر َأنَّ َأْصَح٤مسَمٜم٤َم  َّٓ ذِم اًمدَّ وَمَٞمْٔمَٝمُر ؾَماَمقُمَٝم٤م ، إِ

. َوَذًمَِؽ َيْٙمِٗمل ، ُُمْٓمَٚمَ٘م٤ًم ًمإِِلُْمَٙم٤مِن سم٤ِمعمػَِماِث َواًمَقِصٞم٦َِّم 

َب  َوًَمق سَم٤مَع إَْرَض َواؾْمَتْثٜمَك       ْ َيْدظُمُؾ : َأو َأـْمَٚمَؼ سَمْٞمَٕمَٝم٤م َوىُمْٚمٜم٤َم  ، اًمنمر ُب : َٓ ْ سَمِ٘مَل اًمنمر

ٌَْ٘مك، ِه َوطْمَدُه قَمغَم ُِمْٚمِؽ  شَم َٓ َّٓ إِْن يَم٤مَن  ،يِٕمفِ َب ـَمِريٌؼ لِ  َوطِمٞمٜمَِئٍذ  ،  َيُ٘مقُل سمِِف َأُبق إِْشَحاَق  إِ

ٌَْٚمَقى ذِم  تِل شَمُٕمؿُّ هِب٤َم اًم ـَ إُُُمقِر اًمَّ  ُِم
ِ
امِ َوسَمْٞمُع طَمؼر اعَم٤مء              وَم٢مِنَّ هَم٤مًم٥َِم سُمُٞمقهِت٤َم هَل٤َم  ، افشَّ

ـْ جَم٤َمرٍ   ُِم
ِ
ـَ اعَم٤مء تِل ومِٞمَٝم٤م ،طُمُ٘مقٌق ُِم ٤ٌَمِراًمَّ وَن عُ  وَمَت٤مَرًة َيٌِل ، َوىَمٜمََقاٍت شَمٜمَْتِٝمل إمَِم إهَْنُِر اًمِٙم

 َوهَمػِمهِ 
ِ
ـَ اعَم٤مء اَر سمُِحُ٘مقىِمَٝم٤م ُِم إؿِْمَٙم٤مَل ذِم َذلِ  ،اًمدَّ َٓ  َك ، َو

ِ
وَن قَمغَم سَمْٞمِع اعَم٤مء ،  َوشَم٤مَرًة َيْ٘مَتٍِمُ

٤ٌَمـمٌِؾ َك وَمَٛمَتك َوىَمَع اًمَٕمْ٘مُد قَمغَم َذلِ  ٤ٌَمـمٌِؾ قِمٜمَْد ، وَم َوَُمَتك َوىَمَع قَمغَم احلَؼر َوُهَق َُمْٕمُٚمقٌم وَم

  .اجلُْٛمُٝمقِر 

َتِٛمُؾ قِمٜمَْد        َٓ َٟمْ٘مَؾ قِمٜمَْدَٟم٤م قَمٜمُْف ومِٞمِف ،  َأْن َيِّمحَّ إِْشَحاَق  َأيِب َوحَيْ اىُمقَن َيَتَحٞمَُّٚمقَن ، َو َواًمَقرَّ

ٌَْٞمَع عَ ، قَمغَم يِمَت٤مسَم٦ِم َُم٤مَيِّمحُّ  َٕمُٚمقَن اًم ٦ٌٍَم جَيِْري ومِٞمَٝم٤م اعَم٤مُء مَم وَمَت٤مَرًة جَيْ ـْ ظَمَِم  َُمْٕمُٚمقٍم ُِم
ٍ
ضُمْزء

                                                 

  .(297-6/294 )سمدائع اًمّمٜم٤مئع : ًمتٗمّمٞمؾ هذه اعم٤ًمئؾ يراضمع  ()         
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وَن قَمغَم َذًمَِؽ  يُمقنُ َت  ـَ َُم٤م ِب  :َوشَم٤مَرًة َيِزيُدوَن وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ ، مَمُْٚمقيَم٦ًم َوَيْ٘مَتٍِمُ ـَ احلَؼر ُِم  هَل٤َم ُِم

 اًمُٗماَليِنر 
ِ
َٕمُٚمقَٟمُف قَمغَم َأْرٍض هَل٤َم َذًمَِؽ احلَؼُّ ، َوُهَق طَمٌؼ َُمْٕمُٚمقٌم ، اعَم٤مء  َواًمٓمَِّريُؼ  ،َوشَم٤مَرًة جَيْ

ـَ اًمٜمَّْٝمرِ  َيْ٘مَتِ  ُِمْٚمَؽ احلَؼر ُِم َٓ ٦ٌَِم  َنَّ ُِمْٚمَٙمُف ًمِتِْٚمَؽ اخلََِم
ِٕ شُمِٗمٞمُد :  َٓ  وَمَٞمُٗمقشُمُف َذًمَِؽ ،إُومَم 

َٓ ُيِٗمٞمُدُه ؿَمْٞمَئ٤مً   . َو

٦ٌَُم َأو َٟمْحُقَه٤م صَم٤مسمَِت٤ًم  : َصِحٞمَح٦مٌ  :َواًمٓمَِّريُؼ اًمث٤َّميِن          إَِذا قَمَروَم٤م احلَؼَّ َويَم٤مَٟم٧ْم شمِْٚمَؽ اخَلَِم

. سمَِحؼٍّ ذِم َُمَٙم٤مٍن َُمْٕمُٚمقٍم 

ُب طَمٌؼ  :َأْيَْم٤مً   َصِحٞمَح٦مٌ  :َواًمٓمَِّريُؼ اًمث٤َّمًم٨ُِم        ْ ٤ٌَمِئِع َواًمنمر  إَِذا يَم٤مَٟم٧ِم إَْرُض ُِمْٚمَؽ اًم

َّٓ وَماَل ُيِٗمٞمدُ  ،صَم٤مسم٧ٌِم هَل٤َم  .  َو إِ

اَم ِهل سم٤ِمََٕص٤مسمِعِ        ٤مِم ُت  َوإَْوىَم٤مُ  ،َوـَمِريُؼ اًمِٕمْٚمِؿ سمَِذًمَِؽ إِٟمَّ ٤مقَم٤مِت َوإَيَّ ًَّ قَُم٦ُم سم٤ِمًم ًُ  اعَمْ٘م

اَٟم٤مِت  قهَن٤َم اًمَٕمدَّ ٛمُّ ًَ تِل ُي َٓ ؾَم٥ِم ،  اًمَّ ـَ اًمٜمَّْٝمرِ ْب َل إمَِم َض يَو  ؿَم٤مِئٍع َُمْٕمُٚمقِم ُِم
ٍ
             ،ـمَِٝم٤م سمُِجْزء

ؿِ  ًَ ـَ اعَمْ٘م َأْو ُِم
َٓ َيٜمَْْمٌُِط :  لَم اْٟمتَِِم٤مَرًا  َتِح٘مر ًْ ْٟمتَِِم٤مِر اعُم
ِٓ َ  وَ :                        نَّ اًمٔم٤َّمِهَر َأنَّ اًمٜمَّْٝمَر ِٕ

ْرشمَِٗم٤مِق ، هَمػْمُ مَمُْٚمقٍك  ِٓ اَم هَلُؿ ومِٞمِف طَمؼُّ ا . َوإِٟمَّ

ٌَْٚمَقى سمِِف اقْمتَِ٘م٤مُد سَمْٕمِض اًمَٕمَقامر َأنَّ اًمٜمَّْٝمَر ُِمؿَّ وَ       َوَيْ٘مِّمُد ،  سَمْٞم٧ِم اعَم٤مِل ُِمْٚمُؽ ا قَمُٔمَٛم٧ِم اًم

 ُِمٜمْفُ 
ٍ
اَء َرء ِذَ

َت٠ْمِذُن   ًْ ـْ َويِمٞمِؾ سَمْٞم٧ِم اعَم٤مِل  ،َُم٤مَم ذِم َذًمَِؽ اإلِ وَمَٞم يِف ُِم                           ،  َوَيِْمؽَمِ

ـْ َأْرِض اًمٜمَّْٝمرِ   ؿَم٤مِئٍع ُِم
ٍ
َٕمُؾ اعُمَٕم٤مىَمَدُة قَمغَم ضُمْزء ـْ  ،َوشَم٤مَرًة دُمْ  َوشَم٤مَرًة قَمغَم َأَص٤مسمَِع َُمْٕمُٚمقَُم٦ٍم ُِم

ِؿ اعَم٠ْمظُمق ًْ ٦ٌَِم اعَمْٗمُروَو٦ِم ،  ُِمٜمُْف  ذِ اًمِ٘م ُْمٜم٤َمُه ذِم اخلََِم ـْ َأَرايِض ، يَماَم ىَمدَّ َوشَم٤مَرًة قَمغَم َأْرٍض ُِم

اَم  ،سَمْٞم٧ِم اعَم٤مِل هَل٤َم طَمٌؼ ذِم َذًمَِؽ اًمٜمَّْٝمرِ  اُء ُِمْٚمِؽ إَْرِض َُمْ٘مُّمقَدًا َوإِٟمَّ َٓ َيُٙمقُن ِذَ           َو

ؾْمتِْحَ٘م٤مِق  ،ىَمَّمَدُه قَمغَم اًمتََّحٞمـُّؾِ  ِٓ . ُه إمَِم َُم٤م ُيِريُد َي طَمؼٍّ ذِم اًمٜمَّْٝمِر ًمُِٞمْجرِ   

                                                 

   . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ممٚمقك  ) : (ك)ذم  ()

 . (م) ، واعمث٧ٌم ُمـ (ةاعم٠مظمقذ)  :(ك)ذم  ()
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ـْ َأْهِؾ       تِل ومِٞمَٝم٤م ُِمْٚمٌؽ هَلُؿ َأْو سَمْٕمُْمَٝم٤مِدَمْشٍؼ َوَرَأْي٧ُم يَمثػَِمًا ُِم   ،            َيْٕمَتِ٘مُد َأنَّ إهَْن٤َمَر اًمَّ

ـُ ُمَعاِوَيةَ طَمَٗمَرُه  / ب 121/   هَنَْر َيِزيدٍ َو َيْزقُمُٛمقَن َأنَّ                   َوَهِذِه ُأُُمقٌر  ،  َيْزيُد ب

٧ٌُُم  ُف طَمَٗمَرهُ ، َٓ شَمْث َيْ٘مِّمدُ  ، َوًَمق وَمَرْوٜم٤َم َأٟمَّ َٓ ِٚمٛملِمَ َأو  ًْ وَمُٝمَق     ، وَمَ٘مْد َيُٙمقُن طَمَٗمَرُه ًمِْٚمُٛم

َيْٛمِٚمُٙمُف  ـَ اإِلسَم٤مطَم٦ِم ، َٓ ُف قَمغَم َُم٤ميَم٤مَن قَمَٚمٞمِف ُِم َٓ ، َواًمٔم٤َّمِهُر َأٟمَّ ُف َُمَٚمَٙمُف َُم٤مًمٌِؽ  َؿ َأٟمَّ َوإِْن ؾَمٚمَّ

اَث  ُورَّ
ِٚمٛملَم ، ًَمُف أَن   ًْ ـْ َأمْ ، وَمُٝمَق ُِمْٚمٌؽ جِلَِٛمٞمِع اعُم ِٚمٛملَم َٓ َوُِمْثُؾ َهَذا اًمٜمَّْقِع ُِم ًْ ِك اعُم

 َٓ ٌَِٖمل َأْن  ؿْمتَِداِد طَم٤مضَم٦ِم مَجِٞمِٕمفَي٩ُم َيٜمْ ِٓ . إًَِمٞمِف م وَز سَمْٞمُٕمُف 

ُف سَم٤مٍق قَمغَم اإِلسَم٤مطَم٦ِم         صُمؿَّ إمَِم سَمْٞم٧ِم اعَم٤مِل  اْٟمَتَ٘مَؾ إمَِم َُم٤مًمِِٙمفِ  [َأوِ ]َوإَِذا ؿَمَٙمْٙمٜم٤َم ذِم َأٟمَّ

َٓ َدًمِٞمَؾ قَمَٚمٞمِف ، وَم٤مَْٕصُؾ سَمَ٘م٤مؤُه قَمغَم اإِلسَم٤مطَم٦ِم  ، َويَمقُن َأْرِض اًمٜمَّْٝمِر ُِمْٚمَؽ سَمْٞم٧ِم اعَم٤مِل َأُْمٌر 

َُم٤مِم إىِْمَٓم٤مقُمَٝم٤مَُم٤مَوإِنَّ  جَيُقُز ًمإِْلِ َٓ ُف  ُْمٜم٤َمَه٤م َأٟمَّ تِل ىَمدَّ ُٙمَٝم٤م  ، َهَذا يَم٤معَمَٕم٤مِدِن اًمٔم٤َّمِهَرِة اًمَّ َٓ مَتَٚمُّ ،    َو

ـَ اعَمَٕم٤مِدِن اًمظَّ  . اعَمْٕمٜمَك  َرة ذِِم َهَذااهِ سَمْؾ ُهَق َأقْمَٔمُؿ ُِم

       
ِ
ٌِْٝمَٝم٤م سم٤ِمعَم٤مء اُم اُْمَتٜمََع اًمتََّٛمٚمُُّؽ َواإِلىْمَٓم٤مُع ومِٞمَٝم٤م ًمِِِم                 ، َواعَمَٕم٤مِدُن اًمٔم٤َّمِهَرُة إِٟمَّ

ِٚمؿ ًْ ـَ َوسم٢ِممِْج٤ِمِع اعُم ـْ إىِْمَٓم٤مِع مَجٞمعِ ي    قَمغَم اعَمٜمِْع ُِم
ِ
طْمتَِٞم٤مِج مَجِٞمِع اًمٜم٤َّمِس إًَِمٞمِف :َُمَِم٤مِرِع اعَم٤مء ِٓ  

٤ٌَمُع ؟ َٝم٤م  وَمَٙمٞمَػ ُي ٌََٚمِد يُمٚمر ي َأهْن٤َمَر اًم َدَّى إمَِم َأنَّ سَمْٕمَض اًمٜم٤َّمِس َيِْمؽَمِ َٕ ٤ٌَمُب   َوًَمق وُمتَِح َهَذا اًم

ٌَِٖمل َأْن َيِْمَتِٝمَر َهَذا احلُْٙمُؿ ًمَِٞمْحَذَر ُِمٜمْفُ ، َوَيْٛمٜمََع سَمِ٘مٞم٦ََّم اخلَْٚمِؼ قَمٜمَْٝم٤م  ـْ ُيْ٘مِدُم قَمَٚمٞمِف  وَمَٞمٜمْ             َُم

                                                 

  [ . ( 4/418 ) ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان : يٜمٔمر  ]        . هنٌر سمدُمِمؼ يٜم٥ًم إمم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م هق ()

،                      وزم اخلالوم٦م ؾمٜم٦م ؾمتلم  ،  ظم٤مًمداأبيٙمٜمك  هق يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من إُمقي ،  ()

ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء                   : يٜمٔمر  ].                        هـ 64ومتح٧م اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ذم قمٝمده ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

 .      [(1083 ) شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م:  (4/35-40)

  . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (و) : (ك)ذم  ()
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ـْ يَم٤منَ  ٌَّْٝم٧ُم قَمغَم َهَذا ،  يَم٤مِئٜم٤ًَم َُم اَم َٟم ٤مِم : َوإِٟمَّ يَنر ؿَم٤مَهْدشُمُف ذِم اًمِمَّ
ـْ ،ِٕ                       سمـِْٞمَع َرٌء ُِم

ا ـْ :  هَنِْر َداِريَّ .   هَنِْر افُؽْسَقةِ َوَرٌء ُِم

َّٓ إِْن ، َوإَُْمُر ومِٞمَٝم٤م قِمٜمِْدي قَمغَم َُم٤م َوَصْٗم٧ُم         ٌََت٧ْم إِ ٌَْٞم٧ِم اعَم٤ملِ صَم
٤َم ًمِ  َأو ًمَِ٘مقٍم  ، َأهنَّ

ٌََت٧ْم  َوإِْن  ،خَمُّْمقِصلَم وَم٤مَُْٕمُر هَلُؿ ٌَِٖمل سَمْٞمُٕمُف صَم َٓ َيٜمْ ُف  ٌَٞم٧ِم اعَم٤مِل وَمِٕمٜمِْدي َأٟمَّ
ؿْمتَِداِد :  ًمِ ِٓ

ِٚمؿ ًْ ـَ طَم٤مضَم٦ِم مَجٞمِع اعُم ِهؿ ي ـَ َوهَمػْمِ ٤مومِِري ًَ ـَ اعُم .  ُِم

َٓ َهَذا   َوَُمَتك      َٓ َهَذا َو ٧ٌُم  ٌَْ٘م٤مٌة قَمغَم اإِلسَم٤مطَم٦ِم ، مَلْ َيْث ٤َم ُُم وَمْٚمُٞمْحَٛمِؾ إَُْمُر قَمغَم َأهنَّ

يُمقنَ  ،يَم٤معَمَقاِت   شُمَٗم٤موَ ، ومِٞمَٝم٤م   َوَأنَّ اخلَْٚمَؼ يُمٚمَُّٝمؿ ُُمِْمؽَمِ
ِ
َٓ مُتَْٚمُؽ سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء ٤َم  ِرُق اعَمَقاَت ذِم َأهنَّ

َٓ شُمْ٘مَٓمعُ  ٤ٌَمُع َو َٓ شُم ٌف ومِٞمَٝم٤م ، َو ْٚمَٓم٤مِن شَمٍَمُّ ًُّ ُه ومِٞمَٝم٤م ؾَمَقاٌء ، َوًَمْٞمَس ًمِٚم . سَمْؾ ُهَق َوهَمػْمُ

َتقًملَِم عَ         ًْ ِهؿ وَمُٝمَق ا هَ زَم وَم٢مِْن َوضَمْدَٟم٤م هَنَْرًا َصِٖمػَمًا سمَِٞمِد ىَمْقٍم خَمُّْمقِصلَم ُُم ُدوَن هَمػْمِ

وُمقَن ومِٞمِف سماَِم ؿَم٤مُءوا ـْ ومِٞمَٝم٤م،  مَلْ َيُٙمـ ُِمْٚمَٙم٤ًم إِنْ  [وَ ]  ،ُِمْٚمُٙمُٝمؿ َيَتٍَمَّ ْوٍم َق َُمَِم٤مِرُب لِ  َوًَمِٙم

قِملر ،  ومِٞمِف قَمغَم شمِْٚمَؽ اعَمَِم٤مِرِب طُمُ٘مقىُمُٝمؿَف خَمُّْمقِصلَم  ْ وُمقَن ومِٞمَٝم٤م سم٤ِمًمٓمَِّريِؼ اًمنمَّ        . َيَتٍَمَّ

 ضَم٤مٍر ؿَمْجَرًة ضَم٤مَز  ]َأَراَد َأْن َيْٖمِرَس قَمغَم  : َؾْرعٌ 
ِ
ُف  ،  [َُم٤مء َٟمَّ ِٕ يَم٤ًم :  َوإِْن يَم٤مَن اًمٜمَّْٝمُر ُُمِْمؽَمَ

قَم٤مً ، َٓ َيُيُّ هِبِؿ  الِ ى َؾَتاو ذِم  :َأي  َوومِٞمَٝم٤م ،يَماَم َيتَِّخُذ قَمغَم سَم٤مِب َداِرِه َُمنْمَ              : افَؼػَّ

                                                 

              ممـ ؾمٙمٜمٝم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م و ، دون صمالصم٦م أُمٞم٤مل ، دُمِمؼ همريب  داري٤م ،ىمري٦مهقهنر يٛمر ب ()

  [  .(10/250 ) اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م : (358/ 2 )هتذي٥م إؾمامء : يٜمٔمر  ].      ااحلٌٌمسمالل اعم١مذن 

قة ، هقهنر يٛمر سم٘مري٦م  () ًْ  : (550)أووح اعم٤ًمًمؽ : يٜمٔمر  ]    . شمٌٕمد قمـ دُمِمؼ اصمٜم٤م قمنم ُمٞماًل اًمُٙم

 [ . ( 138 / 4 )ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان 

  . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

  . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (سمح٘مقىمٝمؿ  ) : (ك)ذم  ()

  . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (طمريٛمف قمغم ُم٤م ضم٤مز  ) : (ك) ذم  ()

   ( .ذم جمٚمدة وخٛم٦م ، يمثػمة اًمٗم٤مئدة  : )(1/183) ىم٤مل اسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م (6)         
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وَم٠َمَراَد َأْن َيْٖمِرَس ، َرضُمٌؾ ًَمُف َداٌر ذِم َُمْقِوٍع َوجَيِْري هَنٌْر قَمغَم سَم٤مِب َداِرِه : ذِم َُمْقِوٍع آظَمَر 

 َداِرِه مَلْ جَيُزْ 
ِ
٦ًم ذِم   [ًَمق]يَماَم  َهَذا:  وَمِ٘مٞمَؾ ًَمُف  ،ؿَمَجَرًة قَمغَم ضَم٤مٟم٥ِِم اًمٜمَّْٝمِر سمِِحَذاء سَمٜمَك َديمَّ

٤مِرع ِ .  َوَهَذا ُُمِْمِٙمٌؾ ، ًَمْٞمَس يَمَذًمَِؽ : وَمَ٘م٤مَل ، اًمِمَّ

ْوَكِؼ َرَأْي٧ُم ذِم  : َؾْرعٌ        ٜم٤َمً  افرَّ ًَ ٤ٌَمِب طَم ٞمَؿ َهَذا اًم
ًِ                 ،  َأْن َأْذيُمَرُه ُت وَمَرَأْي  شَمْ٘م

ُه  وَمٌاَِلُد اًمُٙمْٗمِر ،  وَم٤مًمَٕم٤مُِمُر سماَِلُد يُمْٗمٍر َوسماَِلُد إؾِْماَلمٍ ، ُد قَم٤مُِمٌر َوهَم٤مُِمٌر َٓ اًم٥ِم : ىَم٤مَل َُم٤م خُمَْتٍَمُ

َْهِٚمَٝم٤م  َـّ اهللُ سمَِٗمْتِحَٝم٤م ، ِٕ ـَ اعَمَقاِت ، طَمتَّك َيُٛم                         ، َويَمَذا َُم٤م ىَم٤مشَمَٚمقا قَمَٚمٞمِف ُِم

 وَمِٝمَل 
ِ
،  إَُْماَلِك  [َأـْمَٞم٥ُم ]َوسماِلَُد اإِلؾْماَلِم َٟمْقٌع َأطْمَٞم٤مَه٤م َأْهُٚمَٝم٤م وَمَٛمَٚمُٙمقَه٤م سم٤ِمإِلطْمَٞم٤مء

ةِ  افَبْكَ . َوِهَل َأْرُض قُمنْمٍ سماَِل ظَمَراٍج ،  َوَٟمَقاطِمٞمَٝم٤م ـَ

اَدِديـَةِ ، وَمِٝمَل هَلُؿ ُِمْٚمُؽ َأْياَمهِنِؿ  ا َأْهُٚمَٝم٤مهَ  َوَٟمقٌع َأؾْمَٚمَؿ قَمكَم       َوِهَل ،  َوَٟمَقاطِمٞمَٝم٤م ـَ

. يَم٤مُٕومَم َأْرُض قُمنْمٍ سماَِل ظَمَراٍج 

ـْ ،  إَْرِض  نِ  َوَٟمْقٌع وُمتَِح ُصْٚمَح٤ًم قَمغَم ظَمَراٍج عَ       ُ٘مِط اخلََراُج قَم ًْ ، م هُ وَم٢مَِذا َأؾْمَٚمُٛمقا مَلْ َي

َتِٛمُع اًمُٕمنْمُ َواخلََراُج  ،قَمغَم َأَصحر اًمَ٘مْقًَملِم    .وَمَٕمغَم َهَذا جَيْ

َٛمَٝم٤م اإِلَُم٤مُم قَمغَم اًمَٖم٤مٟمِٛملَم ، َوَٟمقٌع وُمتَِح قَمٜمَْقًة        ًَ َخلْ ]وَم٢مِْن ىَم   ،             وَمِٝمَل هَلُؿ [َبرَ ـَ

َٓ ظَمَراَج  يَم٤مُة وَمَ٘مط ،  [اهَ ذِم ]َو   ،َوإِِن اؾْمَتَٓم٤مَب ُٟمُٗمقَس اًمَٖم٤مٟمِٛملَم قَمٜمَْٝم٤م، َوومِٞمَٝم٤م اًمـزَّ

َقادِ ذِم  ُظَؿرُ يَماَم وَمَٕمَؾ ، قَمَٚمْٞمَٝم٤م / أ 122/  َوَوىَمَٗمَٝم٤م َوَوَوَع اخلََراَج  ـْ افسَّ َي هِ  وَمُٞمَٓم٤مًم٥ُِم َُم

ِٚمٛملَم وَمَٕمَٚمٞمِف مِم٤َّم، َيِدِه سمَِخَراضِمِف  ذِم  ًْ ـَ اعُم ـْ َُمَٚمَؽ قِماَمَرشَمُف ُِم يَم٤مُة  َوَُم ُرُج ُِمٜمَْٝم٤م اًمزَّ ،  خَيْ

                                                 

  . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

 . (م)، واعمث٧ٌم ُمـ  (ك)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ  ()

ُمٚمخص  ]

يمت٤مب 

إطمٞم٤مء 

 [اعمقات 
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َط اإِلَُم٤ممُ مَم َوظَمَراضُمُف عَ  ٦ٌَِم إَْرِض وَمُٝمَق قَمَٚمٞمِٝمؿ،    َُم٤م َذَ        َزَرقُمقا َأْو  :إِْن يَم٤مَن قَمغَم َرىَم

ْرِع ، مَلْ َيْزَرقُمقا   .  وَم٢مِْن مَلْ َيْزَرقُمقا وَماَل َرَء قَمَٚمْٞمِٝمؿ :َوإِْن يَم٤مَن قَمغَم اًمزَّ

ٌَْٕم٦ُم َأْٟمَقاٍع  ُل : َواًمَٖم٤مُِمُر ؾَم . َُمَراومُِؼ اًمَٕم٤مُِمِر : إَوَّ

.  صَُم٤ممَح٤َمُه َرؾُمقُل اهللِ : اًمث٤َّميِن         

. َُمَٕم٤مِدُن فَم٤مِهَرٌة : اًمث٤َّمًم٨ُِم        

اسمُِع         . َُمَٕم٤مِدُن سَم٤مـمِٜم٦ٌَم : اًمرَّ

.  َوَُمَ٘م٤مقِمُد إؾَْمَقاِق ، َويَمأٌل ،  َوَأهْن٤َمٌر ، ـُمُرىَم٤مٌت  :اخل٤َمُِمُس        

٤مِدُس         ًَّ ٧ٌَْم قِماَمَرشُمُف : اًم :  َوُهَق صَماَلصَم٦ٌم  :إؾِْماَلُِملٌّ : َوُهَق صَماَلصَم٦ٌم ، َُم٤م يَم٤مَن قَم٤مُِمَرًا وَمَذَه

ـْ سَمْٞم٧ِم اعَم٤مِل : َأطَمُدَه٤م         . إِْن ؿَم٤مَء اإِلَُم٤مُم قَمَٛمَرُه ُِم

َرهُ : َواًمث٤َّميِن         ِٚمٛملَم : َواًمث٤َّمًم٨ُِم  ، إِْن ؿَم٤مَء َأضمَّ ًْ . إِْن ؿَم٤مَء مَح٤َمُه ًمِٚمُٛم

ُؿ اًمث٤َّميِن         ًْ  : اجل٤َمِهكِمُّ : اًمِ٘م
ِ
. طُمْٙمُٛمُف طُمْٙمُؿ اًمَٗملء

.  وَمَٖمٜمِٞمَٛم٦ٌم  :َُم٤م ىَم٤مشَمُٚمقا قَمَٚمٞمفِ : اًمث٤َّمًم٨ُِم        

٤مسمُِع         ًَّ ـَ ال: َواًم ـْ َأطْمَٞم٤مُه َُمَٚمَٙمُف : وَمُٝمَق َُمَقاٌت :اُِمِر غَ َُم٤م قَمَدا َذًمَِؽ ُِم .  َُم

ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم َأقْمَٚمؿُ                                            .َواهللُ ؾُم
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 فؼرسىاآلوات                                      

 

 

 

ى
ى

رقمىالصغحظىاآلوظىالدورةىاآلوظى

 143 49اعم٤مئدة  ڇۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋڇ

 191 47احلجر  ڇۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېڇ 

 191 123اًمٜمحؾ  ڇژ  ژ     ڑڑ  ڇ

 269 25احل٩م  ڇ ڤڤ       ٹ  ٹ  ٹ   ڇ 

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ڇ

 ڇۉ  ۉ  ې

 337 65اًمٜم٤ًمء 

                                              ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ٴۇ ڇ 

 ڇۋ

 364 121اًمتقسم٦م 

  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ﮲  ڇ

 ڇ﮳  ﮴

 364 108إٟمٕم٤مم 

 383  155اًمِمٕمراء  ڇ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ ڇ 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

ى
فؼرسىاألحادوثىالنبووظى

 

رقمىالصغحظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىطرفىالحدوثى

 341 ....                 إذا سمٚمغ اًمقادي اًمٙمٕمٌلم                

 193 ....                إذا شمٜم٤مزع اًم٘مقم ذم ـمريؼ

 269....                إذا ىم٤مم اًمرضمؾ ُمـ جمٚمًف 

 336 ....                اؾمؼ ي٤مزسمػم صمؿ هح اعم٤مء

 151 ....                أىمٓمع اًمدور سم٤معمديٜم٦م ، وم٘م٤مل طمٌل 

 225. ...    أىمٓمٕمف أرو٤ًم سمحيُمقت

 295 ....                أىمٓمٕمف أرو٤ًم وقمِم٤ًٌم سم٤مجلرف

 308....                 أىمٓمع سمالل سمـ احل٤مرث

 297....                 أىمٓمع اًمزسمػم ٟمخاًل 

 298 ....                أُمر أن شمقرث دور

 367....                   إن اهلل دم٤موز قمـ أُمتل

 224...                     اٟمٓمٚمؼ يب أيب إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 293....                 إٟمٙمؿ ختتّمٛمقن إزمَّ وًمٕمؾ سمٕمْمٙمؿ 

 364 ....    أن ي٥ًم اًمرضمؾ أسم٤م اًمرضمؾ 

 190......                 اًمٌئر ُمدُّ رؿم٤مه٤م 

 360.....                  صمالصم٦ٌم ُٓيٙمٚمرُٛمٝمؿ اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 
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رقمىالصغحظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىطرفىالحدوثى

 177 .....طمريُؿ اًمٌئر أرسمٕمقن ذراقم٤م                 

 190.... طمريُؿ اًمٜمخٚم٦م ُمدُّ ضمريده٤م     

 366.....    احلالل سملم واحلرام سملم     

 366..... دع ُم٤ميريٌؽ                    

 393 ....                 ـمٚم٥م ُمٜمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف ؾمٚمؿ أن يٌٞمٕمف 

 133 .....                قم٤مدي إرض هلل وًمرؾمقًمف 

 125......         اًمٕم٤ٌمد قم٤ٌمد اهلل ، واًمٌالد سمالد اهلل     

 234.....                  قمال ضمٌاًل سم٤مًمٌ٘مٞمع 

 144......                      اًم٘مْم٤مة صمالصم٦ٌم 

 339.....      ىم٣م ذم اًمًٞمؾ اعمٝمزور  

 334...                    ىم٣م ذم اًمنمب 

 364....                  يم٤مٟم٧م ظمٓمقشم٤مه أطمدمه٤م شمرومع درضم٦ًم 

 233 ...                ٓمحك إٓ هلل وًمرؾمقًمف          

 295....       ٓمحك ذم إراك  

 393                  ٓرضَر وٓرضاَر        

 364.....       اًمٚمٝمؿ آت حمٛمدًا اًمقؾمٞمٚم٦م واًمٗمْمٞمٚم٦م      

 280....                   ُٓيِ٘مٞمُؿ اًمرضمُؾ اًمرضمَؾ ُمـ جمٚمًف 

 360.....                   ٓيٛمٜمع ومْمؾ اعم٤مء ًمٞمٛمٜمع سمف اًمٙمأل 

 320...       عم٤م أىمٓمَع اًمدهٜم٤مء رضمالً      
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رقمىالصغحظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىطرفىالحدوثى

 294......                   ًمق ؾمٛمٕم٧م ؿِمْٕمَره٤م ىمٌؾ أن َأىمُتَٚمف  

 271....                   ًمق يٕمٚمُؿ اًمٜم٤مُس ُم٤مذم اًمٜمرداء 

 135                  ُم٤مشمريمٜم٤مُه صدىم٦ٌم     

 332...                   اعمًٚمٛمقن ذيم٤مء ذم صمالٍث 

 ومٝمق  
ٍ
 124....        ُمـ أطم٤مط قمغم رء

 126 .....   ُمـ أطمٞم٤م أرو٤ًم ُمٞمت٦ًم ومٚمف هب٤م أضمر  

 120ُمـ أطمٞم٤م أرو٤ًم ُمٞمت٦ًم ومٝمل ًمف                                     

 341 .....                   ُمـ سمٜمك هلل ُمًجدًا وًمقُمثَؾ ُمٗمحِص ىمٓم٤مٍة 

 203.....                   ُمٜمك ُُمٜم٤مُخ ُمـ ؾمٌؼ 

 189 ....                  ُمـ طَمَٗمَر سمئرًا ومٚمُف أرسمٕمقن ذراقم٤مً 

ٌِ٘مف إًمٞمف       ًْ ٌََؼ إمم ُم٤ممل َي  126....         ُمـ ؾَم

 122   .....                  ُمـ قمٛمر أرو٤ًم ًمٞم٧ًم ٕطمد              

 265....                    ُمـ ىم٤مم ُمـ جمٚمًف صمؿ رضمع إًمٞمف 

 362....           ُمـ ُمٜمع اعم٤مء ًمٞمٛمٜمع سمف اًمٙمأل  

 240.....       اًمٜم٤مُس ذيم٤مء ذم صمالث 

 361.....       هنك أن ُيْٛمٜمَع َٟمْ٘مُع اًمٌئر  

 359....                     هنك قمـ سمٞمع وَمْْمِؾ اعم٤مء 

 291.....      هق ُمٜمَؽ صدىم٦م       
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فؼرسىاآلثارى
 

رقمىالصغحظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىطرفىاألثرى

  126  ...  أؿمٝمد أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٣م أن إرض

 229 ....                أصٗمك قمٛمر ُمـ أرض اًمًقاد 

  390.....                أن اًمْمح٤مك سمـ ظمٚمٞمٗم٦م ؾم٤مق هنراً 

  159.....                أن قمٛمر ضمٕمؾ قمغم ضمري٥م قم٤مُمر 

  391 ...               أٟمف يم٤من ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ذم طم٤مئط ضمده 

   365.....     سمئًام ذي٧م وسمئًام اؿمؽمي٧م

  233 ...                سمٚمٖمٜم٤م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ محك اًمٜم٘مٞمع

   185....                 طمريؿ اًمٌئر مخًقن ذراقم٤م 

 236  .....                  محك قمٛمر اًمنمف 

   223....                  ىمدر أضمؾ اإلىمٓم٤مع صمالث ؾمٜملم 

  122 .....                  ىم٣م سمف قمٛمر ذم ظمالومتف 

    225.... يمٜم٧م أٟم٘مؾ اًمٜمقى ُمـ أرض اًمزسمػم 

 236  ....      ي٤مهٜمل اوٛمؿ ضمٜم٤مطمؽ قمـ اعمًٚمٛملم

 

 

ى
ى
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فؼرسىاألرالمى
ى

الصغحظىالطلمى

أمحد سمـ حمٛمد                                                    

 ( اإلؾمٗمرايٞمٜمل  أسمقطم٤مُمد )
131 

 155 ( اجلرضم٤مين )أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد 

 138 (اسمـ اًمرومٕم٦م)أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم 

 216 أمحد سمـ حمٛمد اًم٘مٓم٤من  

 283 أمحد سمـ حمٛمد سمـ وٓد 

 335 إؾمح٤مق سمـ حيٞمك سمـ اًمقًمٞمد 

 225 أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر 

 194   ( اجلقهري )إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد 

 152 إؾمامقمٞمؾ سمـ حيٞمك اعمزين 

 125 أؾمٛمر سمـ ُميس  

 291 إىمرع سمـ طم٤مسمس

 365   اُمرأة زيد سمـ أرىمؿ 

 359اعمزيٜمل  إي٤مُس سمـ قمٌٍد 

 308   اعمزين  سمالل سمـ احل٤مرث

 292 سمٚم٘مٞمس 

 136 اًمداري  سمـ أوس متٞمؿ 

الصغحظىالطلمى

  127  ×آدم 

إسمراهٞمؿ سمـ أمحد                                            

 ( أسمق إؾمح٤مق اعمروزي )
153 

 369 (اسمـ سمِمػم)إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اًمّمٛمد 

 323 ( اسمـ أيب اًمدم )إسمراهٞمؿ سمـ قمٌداهلل 

إسمراهٞمؿ سمـ قمكم                                             

 ( اًمِمػمازيق أسمقإؾمح٤م )
132     

 287 أسمٞمض سمـ مح٤مل

 369أمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم 

أمحد سمـ سمنم سمـ قم٤مُمر                                 

 ( أسمق طم٤مُمد اعمروزي )
156 

 125 ( اًمٌٞمٝم٘مل )أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم 

 161 أمحد سمـ طمٜمٌؾ

 120 (اًمٜم٤ًمئل  )أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم 

 173 ( اسمـ هي٩م )أمحد سمـ قمٛمر 

 194 سمـ زيمري٤م سمـ وم٤مرسأمحد 
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ى
ىىالصغحظىالطلمى

 124 احلًـ سمـ ي٤ًمر

احلًلم سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمًٜمجل                   

 ( اًمِمٞمخ أسمق قمكم )
164 

احلًلم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ                                      

 ( أيب قمكم اًمٓمؼمي )
172 

 385 احلًلم سمـ حمٛمد احلٜم٤مـمل

 152 احلًلم سمـ حمٛمد اًم٘م٤ميض

 134 (اًمٌٖمقي)احلًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٗمراء 

 226 اخلٓم٤ميبمحد سمـ حمٛمد 

 175 سمـ قمكم ظمٚمػ إصٌٝم٤مين داود

 270 اًمًامن َذيْمقان

 228 اًمًٚمٛملسمـ قمٌد رسمف راؿمد 

 174 سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرادي اًمرسمٞمع

 309 (رسمٞمٕم٦م اًمرأي  ) سمـ أيب ومروخ رسمٞمٕم٦م

سمػم سمـ سمٙم٤مر  294 اًمزُّ

سمػم سمـ اًمٕمقام  225 اًمزُّ

 128 زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش

الصغحظىالطلمى

 290 صم٤مسم٧م سمـ ؾمٕمٞمد

 289 صمامُم٦م سمـ ذاطمٞمؾ

 308 اًمديكم صمقر سمـ زيد

 123 ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل

 137 ( أسمق صمٕمٚم٦ٌم اخلِمٜمل )ضمرهؿ 

 269 ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد

 238 ( أسمق ذر )ضمٜمدب سمـ ضمٜم٤مدة اًمٖمٗم٤مري 

 309  اعمزيناحل٤مرث سمـ سمالل

٤ٌَّمن سمـ زيد اًمنمقمٌل  332 طِم

 357 اًمُتِجٞمٌل طمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك

 263 ( آصٓمخري )احلًـ سمـ أمحد 

احلًـ سمـ احلًلم اًمٌٖمدادي                       

 (اسمـ أيب هريرة  )
172 

احلًـ سمـ قمٌد اهلل سمـ حيٞمك                  

 ( اًمٌٜمدٟمٞمجل )
188 
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الصغحظىالطلمى

 289 ؿُمَٛمػم سمـ قمٌد اعمدان

 233 اًمّمٕم٥م سمـ ضمث٤مُم٦م

 390 اًمْمح٤مك سمـ ظمٚمٞمٗم٦م

                     اًمٓمؼميـم٤مهر سمـ قمٌد اهلل

 (أسمق اًمٓمٞم٥م )
140 

 133 سمـ يمٞم٤ًمن اًمٞمامين ـم٤مووس

 122 سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ قم٤مئِم٦م

 334 قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م

 153 قمٌُد سمـ زهرة

قمٌد احلٛمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز                            

 ( أسمق ظم٤مزم )
247 

قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد                                          

 ( اًمنظمز أسمق اًمٗمرج )
326 

 152 قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف

 149  ُم٠مُمقن اعمتقزم سمـقمٌد اًمرمحـ

 290 ( اسمـ أيب طم٤مشمؿ)قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد 

 238 (اًمٗمقراين  )قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد 

الصغحظىالطلمى

 190 (أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  )ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ  

 291 ؾمٕمٞمد سمـ أسمٞمض

 235 (أسمق زيد )ؾمٕمٞمد سمـ أوس 

 121 ؾمٕمٞمد سمـ زيد

 184 ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م

 293 ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م

 383 ؾمٚمٞمؿ سمـ أيقب اًمرازي

ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين                  

 (أسمق داود  )
120 

 125 ( اًمٓمٞم٤مًمز )ؾمٚمٞمامن سمـ داود 

 285 ×ؾمٚمٞمامن 

 392 ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب

 289 ؾمٛمل سمـ ىمٞمس

 270 ؾمٝمٞمؾ سمـ ذيمقان

 339 سمـ قمٌد اهلل ؿمٕمٞم٥م سمـ حمٛمد
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الصغحظىالطلمى

قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمتٛمٞمٛمل                       

 (اسمـ أيب قمٍمون )
193 

 311 قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞم٦ٌم

 189 قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ

 310اًم٘مرر قمٌد اهلل سمـ وه٥م 

 198 قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اجلقيٜمل

 139 اجلقيٜملقمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل  

 170 اًمروي٤مينقمٌد اًمقاطمد سمـ إؾمامقمٞمؾ 

 174 اًمّمٞمٛمريقمٌد اًمقاطمد سمـ احلًلم 

قمثامن سمـ صالح اًمديـ                        

 ( اسمـ اًمّمالح )
259 

 237 سمـ قمٗم٤من قمثامن

 152 قمذرة سمـ زيد اًمالت

 121 قمروة سمـ اًمزسمػم

 130 اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم

 308 (ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس) قمٙمرُم٦م

 227 سمـ طمزمقمكم سمـ أمحد 

الصغحظىالطلمى

قمٌد اًمًٞمد سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي                

 (اسمـ اًمّم٤ٌمغ )
187 

 340  اًمداريمل سمـ قمٌداهللقمٌد اًمٕمزيز

 309 اًمدراورديقمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد 

 132 (اًمراومٕمل)قمٌد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد  

 200 ( اًمّمٖمػماًم٘مٗم٤مل)قمٌد اهلل سمـ أمحد 

 153 قمٌد اهلل سمـ صمٕمٚم٦ٌم

 290 قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم احلٛمٞمدي

 336 سمـ اًمٕمقام قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم

 124 سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ قم٤ٌمسقمٌد اهلل 

 190 سمـ اخلٓم٤مب قمٌد اهلل سمـ قمٛمر

 339 سمـ اًمٕم٤مص قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو

 308 اعمزين قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو

 151 اهلذزم قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 

 

 

 

الصغحظىالطلمى

  135 اجلقريقمكم سمـ احلًـ 

 370 قمكم سمـ احلًلم سمـ طمرسمقيف

 288 ( اًمدارىمٓمٜمل)قمكم سمـ قمٛمر 

 136 (اعم٤موردي )قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م 

 122 قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

 361 إٟمّم٤مري٦م قمٛمرة سمٜم٧م قمٌد اًمرمحـ

 224 قمٛمرو سمـ طمري٨م

 339 سمـ حمٛمد قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م

 292 قمٛمرو سمـ قم٤مُمر

 123 قمٛمرو سمـ قمقف

 232 سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل قمٞم٤مض

 290 ومرج سمـ ؾمٕمٞمد

 169 اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اًمِم٤مر

 294 ىمتٞمٚم٦م سمٜم٧م اًمٜمي

الصغحظىالطلمى

  321 ىَمْٞمَٚم٦ُم سمٜم٧م خمرُم٦م

 308 اعمزين يمثػم سمـ قمٌد اهلل

 229 يمنى

 178سمـ ؾمٕمد اًمٚمٞم٨م 

 141 سمـ أٟمس ُم٤مًمؽ

اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد اًمِمٞم٤ٌمين                            

 ( اسمـ إصمػم )
195 

 242 ( اسمـ اعمٜمذر )حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ 

 129 (إزهري )حمٛمد سمـ أمحد سمـ أزهر 

 369 حمٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد

 288 ( اًمذهٌل )حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن 

حمٛمد سمـ أمحد اهلروي                             

 ( أسمق قم٤مصؿ اًمٕم٤ٌمدي)
176   

 134 اًمِم٤مومٕملحمٛمد سمـ إدريس 

   122 اًمٌخ٤مريحمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ 
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ى
الصغحظىالطلمى

حمٛمد سمـ حمٛمد اًمزي٤مدي                       

 ( أسمق ـم٤مهر )
142 

حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓمقد                       

 ( اًمٖمزازم )
137 

 390 حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م

 304 اًمٜمٞم٤ًمسمقري حمٛمد سمـ حيٞمك

حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل                       

 ( اسمـ ُم٤مضمف )
189 

حمٛمقد سمـ حمٛمد سمـ اًمٕم٤ٌمس                

 ( رزُملااخلق )
187 

 227 سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ُمٕم٤موي٦م

 134اًم٘مّم٤مر ُمٕم٤موي٦م سمـ هِم٤مم 

 289 ُمٕمٛمر سمـ راؿمد

 256 سمـ ـم٤مهراعمقومؼ 

ٟمٍم سمـ إسمراهٞمؿ اعم٘مدد                               

 ( أسمق ٟمٍم )
251 

الصغحظىالطلمى

 288اًمًٌتل سمـ طم٤ٌمن حمٛمد 

حمٛمد سمـ احلًـ اًمٌٍمي                     

 ( أسمق اًمٗمٞم٤مض )
156 

 235 اًمزسمٞمديحمٛمد سمـ احلًـ 

 140 سمـ ومرىمد حمٛمد سمـ احلًـ

                          حمٛمد سمـ داود اعمروزي

 ( اًمّمٞمدٓين )
206 

 136 سمـ ُمٜمٞمع سمـ ؾمٕمدحمٛمد 

 185 حمٛمد سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري

 361إٟمّم٤مري حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ 

 393 ن احلًلمبحمٛمد سمـ قمكم 

 369 حمٛمد سمـ قمكم اعم٤مزري

 316 اعم٤مهضمزحمٛمد سمـ قمكم 

 120 اًمؽمُمذيحمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة 
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ى
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ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

ى

الصغحظىالطلمى

 294 اًمٜمي سمـ احل٤مرث

 131 ( أيب طمٜمٞمٗم٦م )اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م 

 236 (ُمقمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ) ه٤مين

 225 وائؾ سمـ طمجر

 151 حيٞمك سمـ ضمٕمدة

    138 (اعمّمٜمػ)  اًمٜمقويحيٞمك سمـ ذف 

 289 حيٞمك سمـ ىمٞمس

 400 يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م

 138 (أسمق يقؾمػ )يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمٌٞم٥م 

 284 (اسمـ اًمًٙمٞم٧م )يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق 

 167 (اسمـ يَم٩مٍّ )يقؾمػ سمـ أمحد اًمديٜمقري 

 287 ( اعمزي )يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ 

 309 ( اسمـ قمٌد اًمؼم )يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل 
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 فؼرسىالعروبىوالمصطلحات                                          

 

ىىالصغحظىاللغظى

 196 اًمٌٞمدر

 365سمٞمع إضمؾ 

 154اًمتحجر 

 189شم٘مٜم٦م 

 275 اجل٤مُمٙمٞم٦م

 337اجلدر 

 312 اجلزع

 311ضمزقم٦م 

 303اجلص 

 310اجلٚمس 

 214احلجر 

 303طمجر اًمٜمقرة 

 338احلرة 

 177 احلريؿ

 286طمزم 

 227طُمْي 

الصغحظىاللغظى

 139 إصم٤مذم

 389إمج٦م 

 179آرشمٙم٤مض 

 337اؾمتققمك 

 229 أصٗمك

 232اإلىمٓم٤مع 

 229 إىمٓم٤مع شم٘مٚمٞمد

 229إىمٓم٤مع متٚمٞمؽ 

 186آٟمٙم٤ٌمس 

 253اًم٤ٌمري٦م 

 185اًمٌديء 

 166اًمؼماح 

 286اًمؼمُم٦م 

 206 سمٕمؾ

 241اًمٌ٘مٕم٦م 

ىىالصغحظىاللغظى

٤مٟمٞم٦م ًَّ  188 اًم

ْٙمر  ًر  354اًم

اج   338ِذَ

ب   397اًمنمر

ع  305 َذْ

 311ؿمٓمره 

 144 ؿمٗمٕم٦م اجلقار

ؼمة   376اًمّمُّ

يٛم٦م   237اًمٍمُّ

قب   191اًمّمَّ

 213اًمَٓمْقي 

 133اًمٕم٤مدي 

اٟم٤مت   351اًمَٕمدَّ

 286 اًمِٕمدُّ 

 284 اًمَٕمْدن
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 55اًمَٕمْرَص٦م 

 175اًمِٕمْرق اًمٔم٤ممل 
ىىالصغحظىاللغظى

 380 احِلَٔم٤مر

 234احِلٛمك 

 183احلَقض 

 273اخل٤َمٟمَِ٘م٤مه 

 158 دار احلرب

 183اًمدوٓب 

ب  162 اًمذَّ

 363اًمذريٕم٦م 

سم٤مط   201اًمرر

طمك   286اًمرَّ

ْزىم٦م   231اًمرَّ

ص٤مص   327اًمرَّ

يم٤مز   169اًمرر

هق  361 اًمرَّ

ِري٦ٌم   204اًمزَّ

٤مسم٤مط  ًَّ  348اًم

٤مسمٚم٦م  ًَّ  281اًم
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ىىالصغحظىاللغظى

 327اًمٗمػموزج 

 285  اًم٘م٤مر 

 325اًمِ٘مراض 

٤مر   198اًمَ٘مّمَّ

 207اًم٘مّم٥م 

 159 اًم٘مٗمٞمز

 285 اًمٙمؼمي٧م

 303اًمُٙمحؾ 

 396اًمَٙمْري 

ح  ًْ  344اًمَٙم

 286يَمِْمػ 

 333اًمٙمأل 

ة   386اًمُٙمقَّ

 324 اعم٤ًمىم٤مة

 312اعمَْم٦م 

 303اعَمَدر 

ىىالصغحظىاللغظى

 175 اًمَٕمنْمي

 189اًمٕمٓمـ 

 175اًمَٕمْٗمق 

 126اًمٕمقاذم 

 158اًمٖم٤مُمر 

مخس )همٚمقة 

 (ومرؾمخ
178 

 228همٚمقة  

 237اًمُٖمٜمَٞمَٛم٦ِم 

 127اًمَٖمٜمِٞمَٛم٦م 

 310اًمٖمقر 

 312اًمٖمٞمٚم٦م 

 178اًمَٗمرؾمخ 

 210اًمُٗمًٓم٤مط 

قح  ًُ  230اًمُٗم

 194اًمِٗمٜم٤َمء 

 127 اًمَٗملء
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ى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىىالصغحظىاللغظى

 196 اعمٖمٞمض

 321ُُمَ٘مٞمَّد 

 130اعمٚمؽ 

 351اعَمَقايص 

 285اعُمقُمٞم٤مء 

 199 اعمِٞمَجٜم٦َم

 183اًمٜم٤َّمِزح 

 188 اًمٜم٤َّمِوح

 243اًمٜمُّجٕم٦م 

 284اًمٜمرٗمط 

 141اعُمًَت٠مُمـ 

ٜم٤َمة  ًْ  168اعَم

 163اعمٗمٝمقم 

 180اعُمٜم٤َمخ 

 163اعمٜمٓمقق 

ىىالصغحظىاللغظى

 129 اعمقات

 130اعُمْقشَم٤من 

 130اعَمَقشَم٤من 

 179اًمٜم٤مدي 

٥م   151ٟمٙمر

 139اًمٜمَّقى 

 127 اهل٦ٌم

 327اًمٞم٤مىمقت 

 126يتخ٤مـمقن 

 275 ُيِٚمٞمُؼ 
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفؼرسىاألماكنىوالبلدان
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ىىالصغحظىالموضعى

 137دُمِمؼ 

 320اًمدهٜم٤مء 

 237اًمرسمذة 

 228ره٤مط 

 229اًمِم٤مم 

 236اًمنمف 

 238اًمٕمراق 

 201قمروم٤مت 

 227اًمٕم٘مٞمؼ 

 136قمٞمٜمقن 

 286اًمٖمزاًم٦م 

 332اًمٗمرات 

 161اًم٘م٤مهرة 

  310اًم٘مٌٚمٞم٦م  

 311ىمدس 

الصغحظىالموضعى

 226أرض سمٜمل اًمٜمْمػم 

 166أرض شمٌع 

 166أرض قم٤مد 

 259سم٤مب اًم٤ًمقم٤مت 

 226اًمٌحريـ 

 192اًمٌٍمة 

 233 سم٘مٞمع اًمٖمرىمد 

 285سمالد اًمت٧ٌم 

 160سمالد اًمًقاد 

 154سمٞم٧م اعم٘مدس 

 311هت٤مُم٦م 

 291اجلرف 

 332ضمٞمحقن 

 226ظمٞمؼم 

 332دضمٚم٦م 
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ى
ى
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ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

ى

ىىالصغحظىالموضعى

 311ىمرس 

 311ىمريس 

 249ُم٠مرب 

 151اعمديٜم٦م 

 203ُمزدًمٗم٦م 

 161ُمٍم 

 201ُمٙم٦م 

 203ُمٜمك 

 339ُمٝمزور 

 311ٟمجد 

 310ٟمخٚم٦م 

 233اًمٜم٘مٞمع 

 401هنر داري٤م 

 401هنر اًمٙمًقة 

 400هنر يزيد 

 152اًمٞمٛمـ 
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفؼرسىالكتبىالواردةىفيىالكتابى
 
 

ى
ى

ىىالصغحظىالكتابى

 288صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن 

 199طمٚمٞم٦م اعم١مُمـ 

 256 (اًمٕم٤ٌمدي)اًمرىمؿ 

 247اًمروٟمؼ 

 346اًمِم٤مذم 

 264 (اسمـ اًمّم٤ٌمغ  )اًمِم٤مُمؾ 

 148ذح اسمـ اًمرومٕم٦م 

 369ذح اًمتٚم٘ملم 

 297 (اًمٌٖمقي)ذح اًمًٜم٦م 

 256ذح خمتٍماجلقيٜمل 

ذح اعمختٍم                         

 (اًمّمٞمدٓين  )
206 

 194اًمّمح٤مح 

 136 ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد

الصغحظىىىىىىىىىالكتابى

أضمقسم٦م احلٜمٗمٞم٦م                          

 (اًم٘م٤ميض اسمقاًمٓمٞم٥م  )
148 

 261إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م 

   172إم 

 310إُمٙمٜم٦م 

 294أٟم٤ًمب ىمريش 

 181اًمًٌٞمط 

 287حتٗم٦م إذاف 

 301اًمتذٟمٞم٥م 

 239 (أسمق اًمٓمٞم٥م  )اًمتٕمٚمٞم٘م٦م 

 169 (اًم٘م٤مؾمؿ اًمِم٤مر)اًمت٘مري٥م 

 148 (اًمِمػمازي)اًمتٜمٌٞمف 

 180 (اًمٌٖمقي)اًمتٝمذي٥م 

 251هتذي٥م أيب ٟمٍم 

ى
ىىالصغحظىالكتابى

 401ومت٤موى اًم٘مٗم٤مل 

احل٤ميمؿ )اًمٙم٤مذم 

 (اًمِمٝمٞمد
299 

 163 (أسمق اًمٓمٞم٥م)اعمجرد

 120اعمحرر 

 299اعمحٞمط 

 172خمتٍمإم  ًمٚمٛمزين 

 235خمتٍم اًمٕملم 

 293ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر 

 369 (اسمـ رؿمد)ُم٘مدُم٤مت

 283اعم٘مّمقر واعمٛمدود 

 132اعمٝمذب 
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 195هن٤مي٦م اًمٖمري٥م 

 171هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 

 202اًمقضمٞمز 

 276اًمقؾمٞمط 
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الصغحظىىىىىىىىىىىالػبولظى

 152سمٜمق زهرة   

 151سمٜمق قمٌد سمـ زهرة   

 152سمٜمق قمذرة   

 321سمٜمق متٞمؿ   

 333محػم   

 333ذقم٥م سمـ ىمٞمس   
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفؼرسىالمصادرىوالمراجع

ى                                          .اًم٘مرآن اًمٙمريؿ - 1
-زيمري٤م سمـ حمٛمد اًم٘مزويٜمل ، دار ص٤مدر : آ صم٤مر اًمٌالد وأظم٤ٌمر اًمٕم٤ٌمد  ًمٚم٘مزويٜمل ، شم٠مًمٞمػ ى-2

 ى.سمػموت 
                           شم٘مل اًمديـ اًمًٌٙمل وأيمٛمٚمف اسمٜمف شم٤مج اًمديـ ، : شم٠مًمٞمػ  اإلهب٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج ،- 3

 ،                 ٟمقر اًمديـ قمٌداجل٤ٌمر صٖمػمي/د، و زُمزُملالأمحد مج٤مل /د:  ، حت٘مٞمؼ (رؾم٤مًمتل ديمتقراة  )

 . (هـ 1424)ديب ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - دار اًمٌحقث ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وإطمٞم٤مء اًمؽماث 

              ،  د سمـ طم٤ٌمن اًمتٛمٞمٛمل اًمًٌتلمُمح: شم٠مًمٞمػ صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن ، اإلطم٤ًمن ذم شم٘مري٥م - 4 

 . ( هـ1408) ومم ،، اًمٓمٌٕم٦م إ  سمػموت -، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط :حت٘مٞمؼ

قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اعم٤موردي ، سمٜمؽ : إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م واًمقٓي٤مت اًمديٜمٞم٦م ، شم٠مًمٞمػ - 5

 . (هـ 1425 )اًمٙمقي٧م اًمّمٜم٤مقمل ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

قمٌد اًمٕمزيز ُمؼموك /د: اظمتالف اًمداريـ وآصم٤مره ذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، شم٠مًمٞمػ - 6

  .  (هـ 1424)اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - إمحدي ، ُمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

 اعمٙمت٥م   ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين:  ، شم٠مًمٞمػ إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ- 7 

  .(هـ 1405)سمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، طال سمػموت ،- اإلؾمالُمل

قمٌد اعمٕمٓمل / د: يقؾمػ سمـ قمٌداهلل اسمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري ، حت٘مٞمؼ : آؾمتذيم٤مر ، شم٠مًمٞمػ - 8

  .(هـ 1413)دُمِمؼ ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - أُملم ىمٚمٕمجل ، دار ىمتٞم٦ٌم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم 

:  ، حت٘مٞمؼ يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمؼم:  ، شم٠مًمٞمػ آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب- 9 

 .  (هـ1427)  ،إومم ، اًمٓمٌٕم٦م  سمػموت-عمٕمروم٦م دار اظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م ، /د

ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن             /د: قمكم سمـ حمٛمد اجلزري ، حت٘مٞمؼ : أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ، شم٠مًمٞمػ - 10 

 .  (1428)سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ، - ؿمٞمح٤م ، دار اعمٕمروم٦م 
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ظمٚمٞمؾ /د:  ، حت٘مٞمؼ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجراًمٕمً٘مالين :  ، شم٠مًمٞمػ اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م- 11

 . ( هـ1425)، ، اًمٓمٌٕم٦م إومم  سمػموت- اعمٕمروم٦م  دار ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م ،

ٞم٧م ، حت٘مٞمؼ : إصالح اعمٜمٓمؼ ، شم٠مًمٞمػ - 12 ٙمر ًر أمحد : يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق اعمٕمروف سم٤مسمـ اًم

.  ُمٍم ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م - وقمٌد اًمًالم ه٤مرون ، دار اعمٕم٤مرف ، ؿم٤ميمر 

سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م - ظمػم اًمديـ اًمزريمكم ، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم : إقمالم ، شم٠مًمٞمػ - 13

 . (م2007)قمنمة ، 

حمٛمد سمـ ؾمٕمد آل ؾمٕمقد ، : محد سمـ حمٛمد اخلٓم٤ميب ، حت٘مٞمؼ : أقمالم احلدي٨م ، شم٠مًمٞمػ - 14

  .(هـ1409)ُمٙم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ، ُمريمز إطمٞم٤مء اًمؽماث 

                         رومٕم٧م ومقزي قمٌد اعمٓمٚم٥م ،: حت٘مٞمؼ حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل ،:  ، شم٠مًمٞمػ إم- 15

 .(هـ 1426)  ،ةًم٨م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٍم  - ًمقوم٤مءدار ا

قمٌداًمٖمٜمل :   ، شم٠مًمٞمػ ؿمٞمخ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم وقمٛمدة اًمٗم٘مٝم٤مء واعمحدصملم: اإلُم٤مم اًمٜمقوي - 16

  .(هـ 1415)اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م ، دُمِمؼ ، -  ، دار اًم٘مٚمؿ اًمدىمر

إسمراهٞمؿ / د: حمٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي ، حت٘مٞمؼ : إُمٙمٜم٦م واجل٤ٌمل واعمٞم٤مه ، شم٠مًمٞمػ - 17

 . (هـ 1419)إردن ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - اًم٤ًمُمرائل ، دار قمامر 

:                 إُمٙمٜم٦م واعمٞم٤مه واجل٤ٌمل وأصم٤مر وٟمحقه٤م اعمذيمقرة ذم إظم٤ٌمر وإؿمٕم٤مر ، شم٠مًمٞمػ - 18

محد اجل٤مه ، ُمريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ًمٚمٌحقث : أيب اًمٗمتح ٟمٍم سمـ قمٌد اًمرمحـ اإلؾمٙمٜمدري ، حت٘مٞمؼ 

 . (هـ1425)واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ؿم٤ميمر سمـ ذي٥م اخلقاًمدة ، ُمريمز اعمٚمؽ : محٞمد سمـ زٟمجقيف ، حت٘مٞمؼ : إُمقال ، شم٠مًمٞمػ - 19

 . (هـ 1428)اًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، - ومٞمّمؾ ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م 

ؾمٞمد سمـ رضم٥م ، دار اهلدي    : أيب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ، حت٘مٞمؼ : إُمقال ، شم٠مًمٞمػ - 20

 .  (هـ1428)ُمٍم ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - اًمٜمٌقي 
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:                ، شم٠مًمٞمػ  (ُمٓمٌقٌع سمح٤مؿمٞم٦م اعم٘مٜمع ٓسمـ ىمداُم٦م)اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف - 21

قمٌداهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل ، دار قم٤ممل            / د: قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اعمرداوي ، حت٘مٞمؼ

 .  (هـ 1426)اًمري٤مض ، - اًمٙمت٥م 

صٖمػم سمـ أمحد /د: حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر اًمٜمٞم٤ًمسمقري ، حت٘مٞمؼ : إوؾمط ، شم٠مًمٞمػ - 22

 .  (هـ 1405)اًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - طمٜمٞمػ ، دار ـمٞم٦ٌم 

: حمٛمد قمكم اًمؼموؾمقي ، حت٘مٞمؼ : أووح اعم٤ًمًمؽ إمم ُمٕمروم٦م اًمٌٚمدان واعمامًمؽ ، شم٠مًمٞمػ -23

. ( م 2008)سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، - اعمٝمدي قمٞمد  اًمرواوٞم٦م ، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل 

ٟمجٞمؿ إسمراهٞمؿ اعمٕمروف سم٤مسمـ زيـ اًمديـ سمـ :  ، شم٠مًمٞمػ اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ- 24

    .(هـ 1418) اًمٓمٌٕم٦م إومم ،، سمػموت - يمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م دار الزيمري٤م قمٛمػمات ،:  وٌط ، احلٜمٗمل

حمٛمد :  حت٘مٞمؼ، اًمٙم٤مؾم٤مين أيب سمٙمرقمالء اًمديـ:  ، شم٠مًمٞمػ سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع- 25

.  (هـ 1420) اًمٓمٌٕم٦م إومم ،،  سمػموت- قمروم٦م دار املظمػم ـمٕمٛم٦م طمٚمٌل ، 

قمٌداهلل سمـ /د:  حت٘مٞمؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر ،:  ، شم٠مًمٞمػ اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م- 26

 . (هـ1424)اًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،  -دار قم٤ممل اًمٙمت٥م  قمٌداعمحًـ اًمؽميمل ،

  هاج اًمديـ :  ، شم٠مًمٞمػ اًمٌدر اعمٜمػم ذم ختري٩م إطم٤مدي٨م وإصم٤مر اًمقاىمٕم٦م ذم اًمنمح اًمٙمٌػم- 27

 جمدي سمـ اًمًٞمد سمـ أُملم ،                      :  ، حت٘مٞمؼ قمٛمر سمـ قمكم إٟمّم٤مري اعمٕمروف سم٤مسمـ اعمٚم٘مـ

 . ( هـ1425)، آومم  ، اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مض- دار اهلجرة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ، قمٌداهلل سمـ ؾمٚمٞمامن و

ضمالل اًمديـ قمٌداًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر : سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة ، شم٠مًمٞمػ - 28

سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م : اًمًٞمقـمل ، حت٘مٞمؼ 

 . (هـ 1425)

                     اًمٕمٛمراين ،ؾم٤مملحيٞمك سمـ أيب اخلػم:  ، شم٠مًمٞمػ اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل- 29

.  (هـ1421)  ،، اًمٓمٌٕم٦م إومم ضمدة -  دار اعمٜمٝم٤مجىم٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اًمٜمقري ،: اقمتٜم٤مء 

                    ،  حمٛمد اًمّم٤مدق طمًلم:  ، شم٠مًمٞمػ   سمٞم٧م قمٚمؿ ذم دوًمتل اعمامًمٞمؽ: اًمٌٞم٧م اًمًٌٙمل - 30

.  ( م 1948 )، ، اًمٓمٌٕم٦م إومم   اًم٘م٤مهرة -دار اًمٙم٤مشم٥م اعمٍمي
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:  ، حت٘مٞمؼ حمٛمد ُمرشم٣م احلًٞمٜمل اًمزسمٞمدي:  ، شم٠مًمٞمػ شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس- 31 

.  (م2004)اًمٙمقي٧م ،  -  ، وزارة اإلقمالم جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم

،  حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل:  ، شم٠مًمٞمػ شم٤مريخ اإلؾمالم ووومٞم٤مت اعمِم٤مهػم وإقمالم- 32

  ،                      ، اًمٓمٌٕم٦م إومم  سمػموت - دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريبي ،قمٛمر قمٌد اًمًالم شمدُمر/د:  حت٘مٞمؼ

 . (هـ 1418 )

سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م - حمٛمقد ؿم٤ميمر ، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل : اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ، شم٠مًمٞمػ - 33

 .  (هـ 1411)اخل٤مُم٦ًم ، 

 ، ومخر اًمديـ قمثامن سمـ قمكم اًمزيٚمٕمل احلٜمٗمل:  ، شم٠مًمٞمػ يـ احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼيشم٥م- 34

 . (هـ1420)اًمٓمٌٕم٦م إومم ،   سمػموت ،-قمٚمٛمٞم٦م  دار اًمٙمت٥م الأمحد قمزو قمٜم٤مي٦م ،: حت٘مٞمؼ 

سمِم٤مر : أيب احلج٤مج يقؾمػ اعمزي ، حت٘مٞمؼ : حتٗم٦م إذاف سمٛمٕمروم٦م إـمراف ، شم٠مًمٞمػ - 35

 . (م 1999 )سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - قمقاد ُمٕمروف ،  دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل 

: ُمـ أول يمت٤مب  (ديمتقراة - رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م  )شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م قمـ أطمٙم٤مم ومروع اًمدي٤مٟم٦م  - 36

اسمت٤ًمم سمٜم٧م سم٤مًم٘م٤مؾمؿ : قمٌد اًمرمحـ سمـ ُم٠مُمقن اعمتقزم ، حت٘مٞمؼ : اإلضم٤مرة إمم آظمر اًمقىمػ ، شم٠مًمٞمػ 

 . (هـ 1428-1427)يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ، اًمٕم٤مم اًمدراد - اًم٘مرين  ، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى 

                  سمـ اًمٕمٓم٤مر، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ : شم٠مًمٞمػ   ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم حمٞمل اًمديـ ،حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم- 37

 . (هـ 1414)، ، اًمٓمٌٕم٦مإومم اًمري٤مض - صٛمٞمٕمل، دار الُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل ؾمٚمامن   :حت٘مٞمؼ 

:                      ، حت٘مٞمؼ أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمجر اهلٞمتٛمل :  ، شم٠مًمٞمػ حتٗم٦م اعمحت٤مج سمنمح اعمٜمٝم٤مج- 38

.  (هـ1426)سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، - اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  دار قمٌداهلل سمـ حمٛمقد قمٛمر ،

زيمري٤م : ووع طمقاؿمٞمف ،   اًمذهٌل سمـ أمحدؿمٛمس اًمديـ حمٛمد : ، شم٠مًمٞمػ شمذيمرة احلٗم٤مظ- 39

  . (هـ 1419) ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، سمػموت - اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م دار قمٛمػمات ، 

قمٌد احلل اًمٙمت٤مين ، دار إطمٞم٤مء : ٟمٔم٤مم احلٙمقُم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٕمروف سم٤مًمؽمشمٞم٥م اإلداري٦م ، شم٠مًمٞمػ - 40

.   سمػموت - اًمؽماث اًمٕمريب 
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ُمّمٓمٗمك  : قيقشمح ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر :  ، شم٠مًمٞمػ شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ- 41 

- اًمًٞمد ، حمٛمد اًمًٞمد ، حمٛمد اًمٕمجاموي ، قمكم قمٌد اًم٤ٌمىمل ، طمًـ ىمٓم٥م ، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م 

 . (هـ 1425)اًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

صٖمػم أمحد :  حت٘مٞمؼ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجراًمٕمً٘مالين ،: ، شم٠مًمٞمػ شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م- 42

 .   (هـ 1423)،  صم٤مٟمٞم٦مال ، اًمٓمٌٕم٦ماًمري٤مض - اًمٕم٤مصٛم٦م  دار اًم٤ٌميمًت٤مين ،

:   شم٠مًمٞمػاًمتٛمٞمٞمز ذم شمٚمخٞمص ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمنمح اًمقضمٞمز اعمٕمروف سم٤مًمتٚمخٞمص احلٌػم ،- 43

حمٛمد اًمث٤مين سمـ قمٛمر سمـ ُمقؾمك  ، دار أوقاء : ، حت٘مٞمؼ اًمٕمً٘مالين   أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر 

 . ( هـ1428) اًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ،- اًمًٚمػ 

أيٛمـ : إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي ، اقمتٜم٤مء : اًمتٜمٌٞمف ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل ، شم٠مًمٞمػ - 44

 . (هـ 1415 )سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - ص٤مًمح ؿمٕم٤ٌمن ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ُمّمٓمٗمك                :  حت٘مٞمؼ ، حمل اًمديـ سمـ ذف اًمٜمقوي:  ، شم٠مًمٞمػ هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت- 45

 . (هـ 1428 )، ، اًمٓمٌٕم٦م إومم  سمػموت - يمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م دار القمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،

. اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م : هتذي٥م ؾمٜمـ أيب داود وإيْم٤مح ُمِمٙمالشمف ، شم٠مًمٞمػ - 46

           قم٤مدل :  ، حت٘مٞمؼ احلًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقي ، ًمإلُم٤مم اًمتٝمذي٥م ذم وم٘مف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل- 47

  .(هـ 1418 )  ،، اًمٓمٌٕم٦م إومم  سمػموت -، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، وقمكم ُمٕمقض قمٌد اعمقضمقد

قمٌد اًمًالم ه٤مرون ، اًمدار : حمٛمد سمـ أمحد إزهري ، حت٘مٞمؼ : هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ، شم٠مًمٞمػ - 48

. ُمٍم - اعمٍمي٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمٜمنم 

إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ، :  ووع طمقاؿمٞمفحمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد اًمًٌتل،:  شم٠مًمٞمػ ، اًمث٘م٤مت- 49

  . (هـ1419)، ، اًمٓمٌٕم٦م إومم سمػموت - يمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  دار الوشمريمل ومرطم٤من اعمّمٓمٗمك ،

قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل ، / د: أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اًمٕمجكم ، شمٕمٚمٞمؼ : اًمث٘م٤مت ، شم٠مًمٞمػ - 50

 .  (هـ 1405)سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

: ظمٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمدي اًمٕمالئل ، حت٘مٞمؼ : ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمراؾمٞمؾ  ، شم٠مًمٞمػ - 51

 . (هـ 1398)اًمٕمراق ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - محدي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل ، وزارة إوىم٤مف 
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ُمّمٓمٗمك                    :  حت٘مٞمؼ ، قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي:  ، شم٠مًمٞمػ اجلرح واًمتٕمديؾ- 52

 . (هـ 1422)  ،، اًمٓمٌٕم٦م إومم سمػموت-  دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،

                قمٌداًمًالم : قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم ، حت٘مٞمؼ : مجٝمرة أٟم٤ًمب اًمٕمرب ، شم٠مًمٞمػ - 53

.  ُمٍم ، اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم - دار اعمٕم٤مرف   ،ه٤مرون

: اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر سمـ قمٌداهلل اًم٘مرر ، حت٘مٞمؼ : مجٝمرة ٟم٥ًم ىمريش وأظم٤ٌمره٤م ، شم٠مًمٞمػ - 54

    .(هـ 1419)اًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، - حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر ، دار اًمٞمامُم٦م 

 اًم٘مرر ، حمٛمدقمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد سمـ :  ، شم٠مًمٞمػ اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م- 55

، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٍم - هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيعدار ،  قمٌداًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق/د: حت٘مٞمؼ

 . (هـ1413)

حمٛمد                : حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمروم٦م اًمدؾمقىمل ، ظمرج أطم٤مديثف : طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل ، شم٠مًمٞمػ - 56

 .  (هـ 1424)سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، - ؿم٤مهلم ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

قمكم اًمّمٕمٞمدي اًمٕمدوي ، : طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي قمغم ذح يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م اًمرسم٤مين ، شم٠مًمٞمػ - 57

 . (هـ 1412)سمػموت ، - يقؾمػ اًمٌ٘م٤مقمل ، دار اًمٗمٙمر : حت٘مٞمؼ 

             قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م :  ، شم٠مًمٞمػ احل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل- 58

                     سمػموت ، -  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ،، وقم٤مدل قمٌد اعمقضمقد ُمٕمقض قمكم:  ، حت٘مٞمؼ اعم٤موردي

   .(هـ 1419 )

: ُمـ أول يمت٤مب  (ديمتقراة - رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ) احل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل- 59

قمكم سمـ حمٛمد سمـ :  ، شم٠مًمٞمػاإلىمرار سم٤محل٘مقق واعمقاه٥م إمم يمت٤مب اًمٕمٓم٤مي٤م واًمّمدىم٤مت واحلٌس  

يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ،               -  ص٤مًمح سمـ طمًـ اعمٌٕمقث ، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى : ، حت٘مٞمؼ طمٌٞم٥م اعم٤موردي

 . (هـ 1420- 1419 )اًمٕم٤مم اًمدراد 

ُمٍم ، - قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌداًمٗمت٤مح اًم٘م٤مريء ، دار اًمّمٗمقة : طمرم اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ، شم٠مًمٞمػ - 60

 . (هـ 1422)اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 
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  قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمدضمالل اًمديـ: ، شم٠مًمٞمػ  ُمٍمواًم٘م٤مهرةأظم٤ٌمرطمًـ اعمح٤مرضة ذم - 61 

  ،، اًمٓمٌٕم٦م إوممسمػموت - اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، دار ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر : ووع طمقاؿمٞمف ،  اًمًٞمقـمل

 . (هـ 1418)

. سمػموت - أيب يقؾمػ يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ  ، دار اعمٕمروم٦م : اخلراج ، شم٠مًمٞمػ - 62

قمٌد اًم٘م٤مدر :  ، شم٠مًمٞمػ ٕئٛمتٜم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م اخلزائـ اًمًٜمٞم٦م ُمـ ُمِم٤مهػم اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م- 63

،  سمػموت  -ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذونقمٌد اًمٕمزيز اًم٤ًمي٥م ، : اقمتٜم٤مء ،  اعمٜمديكم إٟمدوٟمٞمز

 . (هـ 1425 )  ،اًمٓمٌٕم٦م إومم

أجمد رؿمٞمد قمكم ،                         : ظمالص٦م اعمختٍم وٟم٘م٤موة اعمٕمتٍم اعمٕمروف سم٤مخلالص٦م ، حت٘مٞمؼ - 64

  . (هـ 1428)ضمدة ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - داراعمٜمٝم٤مج 

 أقمد ، قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد اًمٜمٕمٞمٛمل اًمدُمِم٘مل: ، شم٠مًمٞمػ اًمدارس ذم شم٤مريخ اعمدارس- 65

   .( هـ1410)، إومم  ، اًمٓمٌٕم٦م سمػموت-  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ،إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ: ومٝم٤مرؾمف 

أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،                     : اًمدراي٦م ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اهلداي٦م ، شم٠مًمٞمػ - 66

 . (هـ 1384)ُمٍم ، - اًمًٞمد قمٌداهلل ه٤مؿمؿ اعمدين ، ُمٓمٌٕم٦م اًمٗمج٤مًم٦م اجلديدة : حت٘مٞمؼ 

 ،   اًمٕمً٘مالينطمجرأمحد سمـ قمكم سمـ  : ، شم٠مًمٞمػ اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م- 67

    . (1418 )سمػموت  ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - قمٌد اًمقارث حمٛمد ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م : شمّمحٞمح  

حيٞمك سمـ ذف  حمل اًمديـ:   شم٠مًمٞمػ، (ُمٓمٌقع سمذيؾ ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم ) : دىم٤مئؼ اعمٜمٝم٤مج- 68

 . (هـ 1426)اًمٓمٌٕم٦م إومم ،  ضمدة ، - اعمٜمٝم٤مج دار حمٛمد حمٛمد ـم٤مهر ؿمٕم٤ٌمن ، : اقمتٜم٤مء ، اًمٜمقوي

. اسمـ ومرطمقن : اًمدي٤ٌمج اعمذه٥م ذم ُمٕمروم٦م أقمٞم٤من قمٚمامء اعمذه٥م ، شم٠مًمٞمػ - 69

                 حمٛمد سمق ظمٌزة ، : حت٘مٞمؼ ، ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم:  ، شم٠مًمٞمػ اًمذظمػمة- 70

 . (م2008) شمقٟمس ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ، - اإلؾمالُمل دار اًمٖمرب

قم٤مدل قمٌد : حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر قم٤مسمديـ ، حت٘مٞمؼ : رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر ، شم٠مًمٞمػ - 71

 . (هـ 1423)اًمري٤مض ، - اعمقضمقد ، وقمكم ُمٕمقض ، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م 
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                          ، اًمٜمقوي حيٞمك سمـ ذف حمل اًمديـ:  ، شم٠مًمٞمػ روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم- 72

. ( هـ1427 )ومم ،، اًمٓمٌٕم٦م إ سمػموت- دار اعمٕمروم٦م 

 حمٛمد سمـ أمحد إزهري اهلروي ، :  ، شم٠مًمٞمػ ًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ااًمزاهر ذم همري٥م أًمٗم٤مظ- 73

 . (هـ1419)سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - قمٌد اعمٜمٕمؿ ـمققمل سمِمٜم٤ميت ، دار اًمٌِم٤مئر /د: حت٘مٞمؼ 

أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد                      : ، شم٠مًمٞمػ  (رواي٦م اًمٙمرضمل قمٜمف )ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين ًمٚمدارىمٓمٜمل - 74

سم٤ميمًت٤من ، اًمٓمٌٕم٦م           - قمٌداًمرطمٞمؿ حمٛمد اًم٘مِم٘مري ، يمت٥م ظم٤مٟمف مجٞمكم / د: اًمؼمىم٤مين ، حت٘مٞمؼ 

 . (هـ 1404)إومم ، 

 دار سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف ، : حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل ، حت٘مٞمؼ :  شم٠مًمٞمػ ،ه ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مج- 75

. ( هـ1418 )  ،، اًمٓمٌٕم٦م إومم سمػموت- اجلٞمؾ

                      قمغم أطم٤مديثف وآصم٤مرهطمٙمؿحمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل ، : شم٠مًمٞمػ ،  ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف- 76

، اًمٓمٌٕم٦م  ، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ُمِمٝمقر آل ؾمٚمامن: ء ٟم٤متعا،  إًم٤ٌمينحمٛمد ٟم٤مس اًمديـ : وقمٚمؼ قمٚمٞمف 

.  إومم

قمقاُم٦م ، ُم١مؾم٦ًم حمٛمد :   حت٘مٞمؼ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين :  ، شم٠مًمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود- 77

  .   (هـ 1425)سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، - اًمري٤من 

                      قمغم أطم٤مديثف وآصم٤مره طمٙمؿ ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين:  ، شم٠مًمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود- 78

، اًمٓمٌٕم٦م  ، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ُمِمٝمقر آل ؾمٚمامن: ء ٟم٤متعا،  إًم٤ٌمينحمٛمد ٟم٤مس اًمديـ : وقمٚمؼ قمٚمٞمف 

. (هـ 1427)صم٤مٟمٞم٦م ،  ال

                   حمٛمد : حت٘مٞمؼ ، اًمٌٞمٝم٘مل أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم:  ، شم٠مًمٞمػ ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى- 79

    .( هـ1424)اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،  سمػموت ، – يمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مدار ال ، قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م

، دار سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف  : قيقشمح،  ًمؽمُمذيحمٛمد سمـ قمٞمًك ا: شم٠مًمٞمػ ،   ؾمٜمـ اًمؽمُمذي-80

 .  (م1998)سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، - اًمٖمرب اإلؾمالُمل 
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                      قمغم أطم٤مديثف وآصم٤مره طمٙمؿ ،ًمؽمُمذيحمٛمد سمـ قمٞمًك ا:  شم٠مًمٞمػ ، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي- 81

              ،  ُمِمٝمقر آل ؾمٚمامن ، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف: ء ٟم٤متعا،  إًم٤ٌمينحمٛمد ٟم٤مس اًمديـ : وقمٚمؼ قمٚمٞمف 

 . اًمٓمٌٕم٦م إومم

ؿمٕمٞم٥م آرٟم١موط ، طمًـ              : قمكم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل ، حت٘مٞمؼ: ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل ، شم٠مًمٞمػ - 82

سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ،                 - ؿمٚمٌل ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ طمرز اهلل ، أمحد سمرهقم ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

 .   (هـ 1424)

ومقاز أمحد زُمرزم ،              : قمٌداهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمدارُمل ، حت٘مٞمؼ : ؾمٜمـ اًمدارُمل ، شم٠مًمٞمػ - 83

. سم٤ميمًت٤من - وظم٤مًمد اًمٕمٚمٛمل ، ىمديٛمل يمت٥م ظم٤مٟمف 

 ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمػموت- دار اعمٕمروم٦م ،  أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئل:  ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ، شم٠مًمٞمػ- 84

.   ( هـ1416)

                      قمغم أطم٤مديثف وآصم٤مرهطمٙمؿ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئل، :  ، شم٠مًمٞمػ ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل- 85

، اًمٓمٌٕم٦م  ، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ُمِمٝمقر آل ؾمٚمامن : ء ٟم٤متعا،  إًم٤ٌمينحمٛمد ٟم٤مس اًمديـ : وقمٚمؼ قمٚمٞمف 

 . إومم

طمًـ قمٌداعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌل ،                   :  ، حت٘مٞمؼ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئل:  شم٠مًمٞمػاًمًٜمـ اًمٙمؼمى ، - 86

 . (هـ1421)سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

ؿمٕمٞم٥م :  ، حت٘مٞمؼ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز اًمذهٌل: ، شم٠مًمٞمػ ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء - 87

،                             ، اًمٓمٌٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م   سمػموت -ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، حمٛمد ٟمٕمٞمؿ اًمٕمرىمًقد،  إرٟم٤مؤوط

   .(هـ1413 )

              ،  احلٜمٌكماًمٕمامدقمٌد احلل سمـ أيب اًمٗمالح :  ، شم٠مًمٞمػ ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظم٤ٌمر ُمـ ذه٥م- 88

 . (هـ 1399)سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، - دار اعمًػمة 

ي٤مه سمـ : قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ سمٓم٤مل اًم٘مرـمٌل ، حت٘مٞمؼ : ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ، شم٠مًمٞمػ - 89

 . (هـ1420)اًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - إسمراهٞمؿ ، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد 
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ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ،                        : احلًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقي ، حت٘مٞمؼ: ذح اًمًٜم٦م ، شم٠مًمٞمػ - 90

 .   (هـ 1390)وحمٛمد اًمِم٤مويش ، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

قم٤مدل قمٌد :   حت٘مٞمؼ أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌداًمٙمريؿ اًمراومٕمل:  ، شم٠مًمٞمػ  اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز-91

 . ( هـ 1417 ) ، ، اًمٓمٌٕم٦م إوممسمػموت  -  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، وقمكم ُمٕمقض،اعمقضمقد 

: حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اجلزري اًمدُمِم٘مل ، اقمتٜم٤مء : هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اًم٘مراء ، شم٠مًمٞمػ - 92

 .  (هـ 1427)سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - سمرضمًؽما ه، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

  :           ، حت٘مٞمؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري: شم٠مًمٞمػ اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، - 93

.  ( هـ1399)،  اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ، سمػموت -أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم

   ، اًمري٤مض- اًمًالم ، دار  اًمٌخ٤مري  حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ:  ، شم٠مًمٞمػ صحٞمح اًمٌخ٤مري- 94

 . ( هـ1419 ) اًمث٤مٟمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م

 اًمٓمٌٕم٦ماًمري٤مض ، - اًمًالم ، دار  ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي:  ، شم٠مًمٞمػ صحٞمح ُمًٚمؿ- 95

 . ( هـ1421)،   اًمث٤مٟمٞم٦م

           سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع حمٛمد:  ، شم٠مًمٞمػ اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىقمروف ب، امل ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد- 96 

.    سمػموت - دار ص٤مدرإطم٤ًمن قم٤ٌمس ،:  حت٘مٞمؼ ، اًمٌٍمي

سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم قمٌد اًمقه٤مب شم٤مج اًمديـ :  ، شم٠مًمٞمػ ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى- 97

 هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م  ، دارقمٌداًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق/ د و، حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل/د:  ، حت٘مٞمؼ اًمًٌٙمل

   .(هـ1413)  ،، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مُمٍم- واًمٜمنم واًمتقزيع

                    ،   أسمق سمٙمر سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم:  ، شم٠مًمٞمػ  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م- 98

.  (هـ1407)  ،، اًمٓمٌٕم٦م إومم  سمػموت - قم٤ممل اًمٙمت٥م ، داراحل٤مومظ قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ ظم٤من/د: حت٘مٞمؼ

يمامل يقؾمػ :  ، حت٘مٞمؼ  اإلؾمٜمقي قمٌداًمرطمٞمؿمج٤مل اًمديـ:  ، شم٠مًمٞمػ ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م- 99

.  (هـ 1422 ) ، سمػموت - ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلقت
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اسمـ ب  اعمٕمروفشم٘مل اًمديـ قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ:  ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ، شم٠مًمٞمػ- 100

   ، اًمٓمٌٕم٦م إومم  سمػموت-  دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م   ،حمٞمل اًمديـ قمكم ٟمجٞم٥م:  اًمّمالح ، حت٘مٞمؼ

   .(هـ 1413 )

         ،  أٟمقر اًم٤ٌمز:  ، حت٘مٞمؼاًمدُمِم٘مل  سمـ يمثػمإؾمامقمٞمؾ:  ، شم٠مًمٞمػ ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞملم- 101

.  (هـ 1425)  ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،  ُمٍم  -دار اًمقوم٤مء

قمكم حمٛمد : إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي ، حت٘مٞمؼ:  ، شم٠مًمٞمػ ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء- 102

 .  (هـ 1418)اًمٓمٌٕم٦م إومم ، ، ُمٍم  - صم٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م  القمٛمر ، ُمٙمت٦ٌم

ضمالل اًمديـ قمٌداهلل سمـ ٟمجؿ سمـ : قم٘مد اجلقاهر اًمثٛمٞمٜم٦م ذم ُمذه٥م قم٤ممل اعمديٜم٦م ، شم٠مًمٞمػ - 103

سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ،                   - محٞمد سمـ حمٛمد حَلَْٛمر، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل/د: ؿم٤مس ، حت٘مٞمؼ 

 . (هـ1423)

قمٛمرو سمـ : أيمٛمؾ اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًم٤ٌمسمريت ، اقمتٜم٤مء : اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م ، شم٠مًمٞمػ - 104

 .   (هـ 1428)حمروس ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ُمٝمدي اعمخزوُمل ، وإسمراهٞمؿ  : اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي ، حت٘مٞمؼ : اًمٕملم ، شم٠مًمٞمػ - 105

. اًم٤ًمُمرائل 

قمكم  : ضم٤مر اهلل حمٛمقد سمـ قمٛمراًمزخمنمي ، حت٘مٞمؼ: اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م ، شم٠مًمٞمػ - 106

. اًمٌج٤موي ، وحمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ ، قمٞمًك احلٚمٌل وذيم٤مه ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

مج٤مل قمٌد اًمٖمٜمل : أيب هالل احلًـ سمـ قمٌد اهلل اًمٕمًٙمري ، حت٘مٞمؼ :اًمٗمروق ، شم٠مًمٞمػ - 107

 . (هـ 1422)سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - ُمدهمٛمش ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

قمٛمر سمـ طمًـ   : ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم ، حت٘مٞمؼ : اًمٗمروق ، شم٠مًمٞمػ - 108

 . (هـ 1424)سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - اًم٘مٞم٤مم ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

طم٤ًمم اًمديـ :  حت٘مٞمؼ ، شم٘مل اًمديـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل: ، شم٠مًمٞمػ ومت٤موى اًمًٌٙمل- 109

.  (هـ1412) ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، سمػموت- جلٞمؾ دار ااًم٘مدد ،
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               ،  أمحد سمـ قمكم سمـ طمجراًمٕمً٘مالين :  ، شم٠مًمٞمػ ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري- 110

.  (هـ 1426)اًمٓمٌٕم٦م إومم ، ، اًمري٤مض  - ـمٞم٦ٌمدار ٟمٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب ، : اقمتٜمك سمف  

:  شمٕمٚمٞمؼ ،  اسمـ اهلامم احلٜمٗملب  اًمديـ اًمًٞمقاد اعمٕمروفيمامل :  ومتح اًم٘مدير، شم٠مًمٞمػ- 111

 . (هـ 1424)اًمٓمٌٕم٦م إومم ، ، سمػموت - ًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  دار اقمٌداًمرزاق اعمٝمدي ،

ُم١مؾم٦ًم ،  سم٤مديآحمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموز جمد اًمديـ : ، شم٠مًمٞمػ اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط- 112

 . ( هـ1426) اًمث٤مُمٜم٦م ،، اًمٓمٌٕم٦م سمػموت - اًمرؾم٤مًم٦م 

قم٤مُمر ي٤مؾملم ، : إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل ، حت٘مٞمؼ : ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ، شم٠مًمٞمػ - 113

 . (هـ 1424 )اًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، - دار اسمـ ظمزيٛم٦م 

  سمـ قمثامنُمد سمـ أمحد ُمح: ، شم٠مًمٞمػ اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م- 114

                اًمٓمٌٕم٦م إومم ، ، سمػموت  - اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  دار قمٛمرو ؿمقيم٧م ،:  اقمتٜم٤مء ، اًمذهٌل اًمدُمِم٘مل

.  ( هـ1428 )

قم٤مدل                     :  حت٘مٞمؼ ، قمٌداهلل سمـ قمدي اجلرضم٤مين: ، شم٠مًمٞمػ اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل- 115

 . (هـ1418) ومم ،، اًمٓمٌٕم٦م إ سمػموت - يمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م دار القمٌد اعمقضمقد ، وقمكم ُمٕمقض ،

ُمّمٓمٗمك سمـ قمٌد اهلل اًمِمٝمػم : شم٠مًمٞمػ ،  يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن- 116

. سمػموت - قمٚمقم احلديث٦م ، دار ال طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦مب

،  سمػموت -، دار ص٤مدر حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقراعمٍمي:  ، شم٠مًمٞمػ ًم٤ًمن اًمٕمرب- 117

 . (م2005)راسمٕم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م ال

حمٛمد سمـ طمًـ اًمِم٤مومٕمل ، دار : حمٛمد سمـ أمحد اًمنظمز ، حت٘مٞمؼ : اعمًٌقط ، شم٠مًمٞمػ - 118

 .   (هـ 1421)سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ٟمٍم اهلل سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد : اعمثؾ اًم٤ًمئر ذم أدب اًمٙم٤مشم٥م واًمِم٤مقمر ، شم٠مًمٞمػ - 119

حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد ، اعمٙمت٦ٌم    : اًمٙمريؿ ، اعمٕمروف سم٤مسمـ إصمػم اعمقصكم ، حت٘مٞمؼ 

 . (هـ 1416)سمػموت ، - اًمٕمٍمي٦م 



ىىىىىاالبتؼاجىفيىذرحىالمنؼاجى 

 ومل يتٛمف ، وأشمؿ ضمزءًا اًمٜمقوي حيٞمك سمـ ذف اإلُم٤مم:  ، شم٠مًمٞمػ اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب- 120

 . اًمري٤مض -قم٤ممل اًمٙمت٥م ـمٌٕم٦م ُمٜمف اًمًٌٙمل ، صمؿ أيمٛمٚمف اعمٓمٞمٕمل ، 

: ، حت٘مٞمؼ اًمراومٕملقمٌد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد اإلُم٤مم :   شم٠مًمٞمػ ،اعمحرر ذم وم٘مف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل- 121

. ( هـ1426 )  ،، اًمٓمٌٕم٦م إومم سمػموت-  ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م حمٛمد طمًـ إؾمامقمٞمؾ

،  سمػموت - قمكم سمـ أمحد سمـ طمزم اًمٔم٤مهري ، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب:  ، شم٠مًمٞمػ اعمحغم- 122

 . (هـ 1422)اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، 

ٟمٕمٞمؿ              : حمٛمقد سمـ صدر اًمنميٕم٦م اسمـ ُم٤مزة اًمٌخ٤مري ، اقمتٜم٤مء : اعمحٞمط اًمؼمه٤مين ، شم٠مًمٞمػ - 123

 . (هـ 1424)سم٤ميمًت٤من ، - أذف ٟمقر ، إدارة اًم٘مرآن واًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م 

: أمحد سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي اعمٕمروف سم٤مًم٘مدوري ، حت٘مٞمؼ : خمتٍم اًم٘مدوري ، شم٠مًمٞمػ - 124

 .  (هـ 1426)سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - قمٌداهلل ٟمذير أمحد ، ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من 

                         ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م ،:  اقمتٜم٤مء ،إؾمامقمٞمؾ سمـ حيٞمك اعمزين :  شم٠مًمٞمػ، خمتٍماعمزين - 125

. ( هـ1425) إومم ،، اًمٓمٌٕم٦م  سمػموت- دار اعمٕمروم٦م 

                       أيمرم يقؾمػ قمٛمر اًم٘مقاؾمٛمل، /د:  ، شم٠مًمٞمػ اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل- 126

. (هـ 1423 )  ،، اًمٓمٌٕم٦م إومم  إردن -دار اًمٜمٗم٤مئس

حمٛمد حمٛمد شم٤مُمر ، ُمٙمت٦ٌم :  وٌط ، اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس:  ، شم٠مًمٞمػ اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى- 127

     .اًم٘م٤مهرة - اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م 

حمٛمد :  ، شم٠مًمٞمػ اعمذه٥م قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م وذيمر سمٕمض قمٚمامئٝمؿ ويمتٌٝمؿ واصٓمالطم٤مهتؿ- 128

 . ( هـ1421)، ، اًمٓمٌٕم٦م إومم  اًمٓم٤مئػ - ، ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من احلديث٦م اًمٓمٞم٥م سمـ حمٛمد اًمٞمقؾمػ

: اعم٤ًمًمؽ ذم ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ، اًم٘م٤ميض حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ اًمٕمريب ، قمٚمؼ قمٚمٞمف - 129

سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - حمٛمداًمًٚمٞمامين ، وقم٤مئِم٦م اًمًٚمٞمامين ، دار اًمٖمرب  اإلؾمالُمل 

 . (هـ 1428)

: ، حت٘مٞمؼ حمٛمد سمـ قمٌداهلل احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري: ، شم٠مًمٞمػ اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم- 130

    .( هـ 1422) ًمث٤مٟمٞم٦م ،، اًمٓمٌٕم٦م ا سمػموت- دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ، ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م
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  :حت٘مٞمؼ  أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين ،:  شم٠مًمٞمػ ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ،- 131 

، اًمٓمٌٕم٦م سمػموت - ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، /د، و ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط

 . ( هـ1416)ومم ، إ

ُم٤مهر ي٤مؾملم : ، حت٘مٞمؼ  (شمرشمٞم٥م ؾمٜمجر سمـ قمٌد اهلل اجل٤موزم )ُمًٜمد اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل - 132

 . (هـ 1425)اًمٙمقي٧م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - اًمٗمحؾ ، دار همراس 

اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض :  ، شم٠مًمٞمػ ُمِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر- 133

سمػموت ، - إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م : ظمرج أطم٤مديثف ،  اًمٞمحّمٌل اًمًٌتل

 . (هـ 1423)اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

 ضمدة ،- قمٌد اًمقه٤مب أسمقؾمٚمٞمامن ، دار اًمنموق/د: ُمّم٤مدر اًمدراؾم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، شم٠مًمٞمػ - 134

  .(هـ 1413)اًمٓمٌٕم٦مإومم ، 

 أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم :  اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمراومٕمل ، شم٠مًمٞمػ- 135

 . (هـ 1425) ، اًمٓمٌٕم٦مإومم ، سمػموت- قم٤مدل ُمرؿمد ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م : اقمتٜم٤مء ،  اًمٗمٞمقُمل

                      ، دار اًمٜمٝمْم٦م ؾمٕمٞمد قم٤مؿمقر:  ، شم٠مًمٞمػ  ُمٍم واًمِم٤مم ذم قمٍم إيقسمٞملم واعمامًمٞمؽ-136

 .( م1972 )سمػموت  - اًمٕمرسمٞم٦م

ي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل احلٛمقي :  ، شم٠مًمٞمػ  إرؿم٤مد إري٥م إمم ُمٕمروم٦م إدي٥م:ُمٕمجؿ إدسم٤مء - 137

. (م1993 )  ،، اًمٓمٌٕم٦م إومم سمػموت - اًمٖمرب اإلؾمالُملاًمروُمل ، دار 

إطمٞم٤مء اًمؽماث                ، دار  اًمروُمل احلٛمقي سمـ قمٌد اهلل ي٤مىمقت:  شم٠مًمٞمػ ، ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان- 138

.    سمػموت-اًمٕمريب 

، اًمٓمٌٕم٦م  سمػموت -ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ،  قمٛمر رو٤م يمح٤مًمف:  ، شم٠مًمٞمػ ُمٕمجؿ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب - 139

 . ( هـ1418)، ة ُمـاًمث٤م

قم٤مشمؼ سمـ همٞم٨م : ، شم٠مًمٞمػ  ُمٕمجؿ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م اعمتٗم٘م٦م اؾماًم اعمختٚمٗم٦م ٟم٤ًًٌم أو دي٤مراً - 140

 . (هـ 1423)سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - اًمٌالدي ، دار اًمٜمٗم٤مئس 
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-حمٛمقد قمٌداعمٜمٕمؿ ، دار اًمٗمْمٞمٚم٦م / د: ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت وإًمٗم٤مظ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، شم٠مًمٞمػ - 141

.   ُمٍم

محدي اًمًٚمٗمل ،                : ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمٓمؼماين ، حت٘مٞمؼ : اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ، شم٠مًمٞمػ - 142

 . (هـ 1404)اًم٘م٤مهرة ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، - ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

سمػموت ، - حمٛمد رواس ىمٚمٕمف ضمل ، دار اًمٜمٗم٤مئس / د: ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ، شم٠مًمٞمػ - 143

 . (هـ 1416)اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

 ُم١مؾم٦ًم ، قمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م:  ، شم٠مًمٞمػ  شمراضمؿ ُمّمٜمٗمل اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م :ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم- 144

 . (هـ 1414)اًمٓمٌٕم٦م إومم ، ،   سمػموت-اًمرؾم٤مًم٦م 

                             ،  قم٤مشمؼ سمـ همٞم٨م اًمٌالدي:  ، شم٠مًمٞمػ ُمٕمجؿ اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م- 145

 . (هـ 1402 )  ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ُمٙم٦م ، - دار ُمٙم٦م

جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ، ُمٙمت٦ٌم اًمنموق                          : اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ، إقمداد - 146

 . (هـ 1426)ُمٍم ، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م ، - اًمدوًمٞم٦م 

ب ، شم٠مًمٞمػ - 147 أمحد ؿم٤ميمر ، ُمٓمٌٕم٦م دار                      : ُمقهقب سمـ أمحد اجلقاًمٞم٘مل ، حت٘مٞمؼ : اعمٕمرَّ

 .   (هـ 1389)ُمٍم ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، - اًمٙمت٥م 

                                  :  حت٘مٞمؼ أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل ،:  ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر ، شم٠مًمٞمػ- 148

 . (هـ 1412)اًمٓمٌٕم٦م إومم ، ، ُمٍم- قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل ، دار اًمقوم٤مء / د

قمٌد اهلل اًمؽميمل ،                           /د:  حت٘مٞمؼ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ،:  ، شم٠مًمٞمػ اعمٖمٜمل- 149

 . ( هـ1412)،  ًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اُمٍم -هجر دار قمٌد اًمٗمت٤مح احلٚمق ،/و د

                       ، حمٛمد اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل:  ، شم٠مًمٞمػ ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج- 150

.  (هـ 1424) ، سمػموت- دار اًمٗمٙمر

                     ،  قمٌداًمًالم ه٤مرون:   ، حت٘مٞمؼ سمـ زيمري٤مأمحد سمـ وم٤مرس:  ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ، شم٠مًمٞمػ- 151

 . (هـ 1420) ، سمػموت -ل دار اجلل
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: اعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدات ًمٌٞم٤من ُم٤م اىمتْمتف رؾمقم اعمدوٟم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٤مت ، شم٠مًمٞمػ - 152

-  ؾمٕمٞمد أمحد أقمراب  ، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل: حمٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد اًم٘مرـمٌل ، حت٘مٞمؼ 

 . (هـ 1408)سمػموت  ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

سمقًمس سمروٟمٚمف ، :أمحد سمـ حمٛمد سمـ وٓد اًمتٛمٞمٛمل ، حت٘مٞمؼ : اعم٘مّمقرواعمٛمدود ، شم٠مًمٞمػ - 153

.  (م1900 )ُمٓمٌٕم٦م ًمٞمدن ، 

قمٌداهلل سمـ قمٌد اعمحًـ          /د: قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد اعم٘مدد ، حت٘مٞمؼ : اعم٘مٜمع ، شم٠مًمٞمػ - 154

 .  (هـ 1426)اًمري٤مض ، - اًمؽميمل ، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م 

حمٛمقد اجلٚمٞمكم ، دار اًمٖمرب               /د: اعمٙم٤ميٞمؾ وإوزان واًمٜم٘مقد اًمٕمرسمٞم٦م ، شم٠مًمٞمػ - 155

 .  (م2005)سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - اإلؾمالُمل 

ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٞمقـمل ،                 : اعمٜمٝم٤مج اًمًقي ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم اًمٜمقوي ، شم٠مًمٞمػ - 156

 .  (هـ 1409)اعمديٜم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، - حمٛمد اًمٕمٞمد اخلٓمراوي ، ُمٙمت٦ٌم دار اًمؽماث / د: حت٘مٞمؼ 

              حمٛمد حمٛمد ـم٤مهر ، : ، قمٜم٤مي٦م   اًمٜمقوي حيٞمك سمـ ذفاإلُم٤مم:  ، شم٠مًمٞمػ ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم- 157

 . (هـ 1426 )  ،، اًمٓمٌٕم٦م إومم ضمدة-  داراعمٜمٝم٤مج

 أمحد  /د:   سمتح٘مٞمؼ ، اًمٜمقوي حيٞمك سمـ ذفاإلُم٤مم:  ، شم٠مًمٞمػ ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم- 158

.  ( هـ1420)  ،، اًمٓمٌٕم٦م إومم سمػموت - ، دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م قمٌداًمٕمزيز احلداد

                ،  حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوياإلُم٤مم:  ، شم٠مًمٞمػ  ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مح :اعمٜمٝم٤مج- 159

.  (هـ1428)،  راسمٕم٦م قمنمةاًمٓمٌٕم٦م ال ، سمػموت - اعمٕمروم٦مدار 

ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ : اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي ذم شمرمج٦م ىمٓم٥م إوًمٞم٤مء اًمٜمقوي ، شم٠مًمٞمػ - 160

اعمديٜم٦م ،                     - حمٛمد اًمٕمٞمد اخلٓمراوي ، ُمٙمت٦ٌم دار اًمؽماث /د: قمٌد اًمرمحـ اًمًخ٤موي ، حت٘مٞمؼ 

 . (هـ 1409)اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

  ، إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي :  ، شم٠مًمٞمػ اعمٝمذب ذم وم٘مف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل- 161

.  ( هـ 1417)دُمِمؼ ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ،  – ىمٚمؿ دار الحمٛمد اًمزطمٞمكم ، / د: حت٘مٞمؼ 
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ؿمٛمس : ، شم٠مًمٞمػ  (شمٙمٛمٚم٦م ذح ومتح اًم٘مدير )ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ذم يمِمػ اًمرُمقز وإهار - 165
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.فٗسع األَانٔ ٚايبًدإ  - 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .421 

.فٗسع ايهتب املرتجِ هلا -  7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .423 

.فٗسع ايكبا٥ٌ -8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .425 

.فٗسع املصادز ٚاملساجع - 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 

.فٗسع املٛضٛعات - 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

 

 


